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      Door Laarbekenaren
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www.fi deskinderopvang.nl

Fides servicebureau T. 088 - 0088500

Bekijk het dienstenaanbod, de tarieven en de voordelen op 

Kinderdagverblijf 
hele dagopvang

BSO-opvang inclusief 
vakanties en 2 studiedagen

Gezamenlijk 
inkomen

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 
1e kind

Netto 
uurtarief* 
2e kind

Bruto 
uurtarief

Netto 
uurtarief* 
1e kind

Netto 
uurtarief* 
2e kind

€ 40.000,- € 6,70 € 1,74 € 0,70 € 6,25 € 1,62 € 0,66

€ 60.000,- € 6,70 € 2,74 € 0,97 € 6,25 € 2,56 € 0,91

€ 80.000,- € 6,70 € 4,03 € 1,24 € 6,25 € 3,76 € 1,16

€ 100.000,- € 6,70 € 5,25 € 1,50 € 6,25 € 4,89 € 1,40

* na aftrek van kinderopvangtoeslag

De lage kosten 
van kinderopvang

Elke 
dag

open!
Onze openingstijden 

vindt u in de app 
en op janlinders.nl

Roomboter
Croissants
4 stuks
1.96   

Elke zondag extra actie

4 STUKS 

100

 “Als de diagnose eerder was gesteld, was ik nu gezond geweest”

Amerika biedt hoop voor 22-jarige Lymepatiënt Emma

Redacteur: Mark Barten
Fotograaf: Daphne van Leuken 

Beek en Donk – In de woonkamer, zit-
tend in een rolstoel. De 22-jarige Emma 
Huijbregts-Reinten uit Beek en Donk 
heeft de ziekte van Lyme. Emma is af-
komstig uit Twello (Gelderland) en ge-
trouwd met Beek en Donkenaar Willem 
Huijbregts (23). Ondanks haar ziekte 
zit ze er niet verslagen bij. Ze heeft een 
lach op haar gezicht en staat positief in 
het leven. “Ik weet waar ik voor vecht”, 
zegt ze zacht, terwijl ze naar Willem 
kijkt. Vandaag vertrekt Emma naar 
Amerika voor wbehandeling. 

Teek
Het lijkt een minuscuul onschuldig 
beestje, maar het kan vreselijke ziek-
teverwekkers bij zich dragen, waaron-
der de ‘Borreliabacterie’, die de ziekte 
van Lyme veroorzaakt. Dit overkwam 
Emma. Wanneer dit is gebeurd, is niet te 
achterhalen. “Als kind was ik heel actief. 
Ik ging vaak buitenspelen. Op de mid-
delbare school was ik vaak ziek. Als ie-
mand een griepje of een ontsteking had, 
kreeg ik het ook. Ik had geen afweer”, 
vertelt Emma. 

Diagnose
Emma vervolgt: “Je bent jaren ziek en 
gaat van specialist naar specialist. Ze 
zien wel iets, maar ze weten niet wat 
het is. Lyme is moeilijk vast te stellen. Zo 
heeft het de symptomen van MS, reuma 
en pfeiffer.” De doktoren weten niet 
wat ze ermee moeten. Er lijkt geen dui-
delijk protocol te zijn in Nederland en de 
ziekte van Lyme wordt niet erkend door 
zorgverzekeraars. Emma: “Ze hebben 
7 of 8 jaar over mijn diagnose gedaan. 
Na een onderzoek in Maastricht wer-
den de tests naar Duitsland gestuurd. 
Ik werd positief getest op Lyme. Daarbij 
had ik vier co-infecties en ben ik 30 kilo 
afgevallen. Mijn lichaam stootte medi-
catie af en stond in overlevingsstand.” 
Willem vult aan: “We dachten met een 
jaar antibiotica klaar te zijn, maar die an-
tibiotica heeft Emma alleen maar slech-
ter gemaakt.” Emma trok aan de bel en 
ging niet bij de pakken neerzitten, maar 
ze vindt het moeilijk te begrijpen. “Als 
ze deze diagnose eerder hadden gesteld, 
was ik nu gezond geweest.”

Slopende ziekte
Lyme tast de organen van Emma aan. 
Haar lever werkt niet meer goed, haar 
maag en darmen doen niets meer uit 
zichzelf. Ze kan alleen licht eten ver-
teren en haar gehoor is verslechterd. 
Ze heeft dagen waarop haar hersenen 
niet meewerken en niet uit haar woor-
den kan komen. Elke dag heeft ze pijn. 
Emma: “Lyme is een spirocheet, het be-
weegt en filtreert zich door je organen 

en bloedbanen. Het verspreidt zich 
steeds verder door je lichaam.” Zo be-
gon het voor Emma met griep. Daarna 
gingen haar darmen overhoop staan en 
sloeg het aan op haar gewrichten en 
spieren. Er komt telkens iets bij en dat is 
Emma’s angst; wanneer houdt het op? 
Momenteel geniet Emma van de kleine 
dingen in het leven, die voor een ander 
normaal zijn. “Als ik een goede dag heb, 
ga ik mee boodschappen doen, dat is 
dan echt een uitje. De behandeling in 
Amerika zie ik als laatste kans op gene-
zing.” Willem vult aan: “Het beheerst 
je leven, je bent er dag en nacht mee 
bezig. Je moet het allemaal overnemen, 
maar dat is geen punt, dat doe je met 
liefde, maar het is wel zwaar.”

Amerika
Het jonge stel vertrekt vandaag (17 juli) 
naar Florida. Emma verblijft de komen-
de periode in een hotel en brengt veel 
tijd door in de kliniek. Willem staat haar 
de eerste 8 weken bij. Daarna verblijft 
familie van Emma bij haar. Op 21 juli 
start haar behandeling, maar toch heeft 
ze wat angst. “De behandelingen zijn 
net zo zwaar als chemo’s. Er zijn dagen 
dat je hersenen het niet aankunnen en 
je niet kunt praten. Dat idee is beang-
stigend. Praten is het enige wat ik nu 
nog wel kan ...” 

Infusen
Van maandag tot en met vrijdag krijgt 
ze dagelijks 1 tot 5 uur lang een in-
fuus aangesloten. Daarnaast heeft ze 

‘detox-‘ en ‘killerweken’. In deze kil-
lerweken krijg je tot maximaal 4 keer 
per dag, 1 tot 5 uur, een infuus. Ook 
worden twee keer per week de maag 
en darmen gespoeld, zodat de afval-
stoffen van bacteriën niet achterblijven. 
De behandeling is geheel op Emma af-
gestemd. “Iedere week testen ze mijn 
bloed en maken ze ’s ochtends het in-
fuus klaar dat ik nodig heb. Daar stop-
pen ze mineralen en vitamines in die ik 
nodig heb. In Amerika benaderen ze 
alles, niet alleen de ziekte van Lyme. 
Mijn lichaam wordt als het ware bin-
nenstebuiten gekeerd. Het is één grote 
schoonmaak waarbij ze niets over het 
hoofd willen zien. In Nederland heb je 
specialisten die elk naar een plekje kij-
ken, maar niet naar het totaalplaatje.”

Hoop
Emma hoopt uit de rolstoel te komen 
en wat meer zelfstandigheid terug te 
krijgen. “Ik hoop dat ik mezelf thuis 
weer kan redden en in mijn auto kan 
rondrijden. Het is frustrerend om alles 
uit handen te moeten geven en al zeker 
als dat niet in je zit.” Daarnaast hoopt 
ze haar passie - koken en recepten 
schrijven voor mensen met voedingsal-
lergieën - weer te kunnen oppakken. 
De kans dat ze helemaal herstelt, is er 
niet. “Ik houd altijd ‘restschade’. Mijn 
organen zijn aangetast doordat mijn li-
chaam zo lang is ziek geweest. Hoop 
en positiviteit houden me op de been. 
Als ik voor 60% beter kan worden, zou 
ik - bij wijze van spreken - een gat in de 
lucht springen!”

Volgen
Emma is te volgen via de site 
www.emmawordtbeter.waarbenjij.nu. 
Ze proberen wekelijks updates te plaat-
sen om  belangstellenden op de hoogte 
te houden.

Ondanks de ziekte van Lyme probeert Emma positief te blijven

“Je moet er elke dag zelf iets 
van maken, niemand anders 

kan dat voor je doen”

“Elke dag denk ik: ik ga er 
weer voor. Ik blijf vechten 

tot ik erbij neerval”

Gezocht: de leuke zomerkiekjes! 
De komende periode staat in het te-
ken van de zomer. Sommige mensen 
blijven thuis, anderen zoeken de zon 
op in Europa of brengen zelfs een 
bezoek aan een ander werelddeel. 
Eenieder viert de zomerperiode op 
een andere manier.  

De MooiLaarbeekKrant is op zoek 
naar de leukste, grappigste of origi-
neelste zomerkiekjes! Er zijn twee 

wedstrijden. Eén voor mensen die de 
zomer in Laarbeek vieren en één voor 
mensen die buiten Laarbeek de zo-
mer doorbrengen. 

Stuur je foto op naar
redactie@mooilaarbeek.nl en maak 
kans op een mooie prijs! Inleveren 
op kantoor kan ook (Heuvelplein 3, 
Beek en Donk). De foto’s staan in de 
bouwvakweken 31, 32 en 33 in de 
krant. 

De MooiLaarbeekKrant 

wenst iedereen een 

fijne zomer toe! 
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Oranjelaan 54  ............... Beek en Donk   
Derpsestraat 1d  ................................  Deurne 
Gasthuisstraat 53  .................... Helmond
T  0492 319533  of  0493 320027

De uitvaart 
in vertrouwde 
handen
Ook wanneer u elders verzekerd bent

Inloopuurtje
voor al uw vragen:
Donderdag 14:30-15:30 uur 
in Deurne & Beek en Donk

De matigheid en het werk zijn de twee 
ware geneesmiddelen van de mens.

Jean-Jacques Rousseau

Nassaustraat 30, Helmond  0492 - 525 000

De Kramsvogel is een straat in de vogelbuurt in Mariahout, waar ergens rond 1998 
– 1999 de eerste huizen gebouwd werden.  Een gebied dat vroeger veelal bestond 
uit woeste grond en vennen. Na de ontginning werd begonnen met nieuwbouw, en 
nieuwe wijken, zo ook de vogelbuurt. De Kramsvogel is in Nederland vooral in de 
winter te zien. Hoewel het soort wel broedt in het zuiden en oosten van het land zijn 
de aantallen in het voorjaar erg laag. In het najaar en winter is het tsjak-tsjak-tsjak 
van de kramsvogel zeer regelmatig te horen, wie het geluid eenmaal kent, hoort het 
overal. Dan blijken kramsvogels opeens een stuk meer voor te komen dan daarvoor 
vermoed werd. 
Meestal leven kramsvogels erg teruggetrokken. In goede broedgebieden kunnen 
kramsvogels voorkomen – iets wat in Nederland niet meer te zien is. Hier is de 
kramsvogel op haar retour, na tijdelijk een algemene broedvogel geweest te zijn. 
Kramsvogels komen ook voor van Zuid-Frankrijk en de BeNeLux, noordwaarts tot 
in het uiterste  noorden van Fenno-Scandinavië en oostwaarts tot de Amoer-rivier 
in Rusland. De kramsvogel is een van de meest voorkomende vogelsoorten van 
Noord-Europa. In Fenno-Scandinavië broedt zo’n 60% van de in totaal ongeveer 
4,4 tot 8,7 miljoen Europese broedplaat-
sen. De kramsvogel broedt in bosranden, 
in bossen bij open plekken en moerassen, 
in meer open parkbossen en struweel, in 
tuinen, boomgaarden en andere geculti-
veerde gebieden met bomen. In het noor-
den ook in kleine gebieden met bomen in 
open, ruig, landschap. Het nest is meestal 
tamelijk geëxposeerd, in een vork van 
dikke takken of de stam. De kramsvogel 
broedt vaak in kolonie, met meerdere nes-
ten per boom en meerder aangrenzende 
bomen bewoond.

Namens de heemkundekring ’t Hof van Liessent 
Henny Bevers – van den Baar

DE KRAMSVOGEL 

Dankbetuiging
Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand 
die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van 
medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens zijn ziekte en na het overlijden 
van mijn man, ons pap, schoonvader en trotse opa.

Jan Leenders
Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, dat hij bij zo velen geliefd 
was.

Jo Leenders - Meulendijks
Carlo en Margo
Eva, Isa en Jan
André en Mirjam
Teun, Mart en Jur

í Veldhoven 24 juli 1935         � Helmond 6 juli 2014

Elly

Walter & Anke
Lotte
Lieke

Liesbeth
Julian
Eva
David

Lieshout

Reeuwijk

Theo van Houten
in liefde hebben wij laten gaan

correspondentieadres: Bosrand 4, 5737 SG Lieshout

Elly van Houten-van Luyt

echtgenoot van

Uitstapje ouderenkoor Sint 
Joachim Beek en Donk

Beek en Donk - Zoals inmiddels tra-
ditie geworden is bij het ouderenkoor 
van Sint Joachim, werd de laatste re-
petitie op een bijzondere manier af-
gesloten.

Nagenoeg het complete koor vertrok 
met auto’s richting Erp. Daar kwamen 
zij aan in de Hoek bij het emaillemuse-
um ‘Het Kleine Aadal’. Er werd geno-
ten van een kop koffie en een rondlei-
ding door het museum. De zeer grote 
unieke collectie keuken-emaillepro-
ducten en artikelen die daar tentoon-
gesteld stonden, deden hen versteld 
staan. De tentoongestelde spullen 
lieten eenieder denken aan vroeger. 
Vele complete keukeninrichtingen in 
emaille met ieder zijn eigen stijl en fa-
brikaat waren aanwezig; van pannen, 
koffiekannen, theepotten, voorraad 
bussen, zout, zeep en sodapotten tot 

doofpotten en oliestelletjes aan toe. 
Telkens als er gedacht werd dat alles 
wel gezien was, werd er weer een deur 
geopend met de volgende expositie-
ruimte, zeer indrukwekkend. Ook was 
er een verzameling klassieke stationai-
re  motoren tentoongesteld.

Na het bezoek aan het museum is het 
ouderenkoor naar Zijtaart gegaan, 
waar zij hebben genoten van een 
voortreffelijk diner. Het was een zeer 
goed begin voor de vakantie. De eer-
ste repetitie na de vakantie is op 26 
augustus om 14.00 uur bij Dave van 
de Burgt. Bent u ook geïnteresseerd 
om samen met leeftijdgenoten in een 
gezellige sfeer te zingen, loop dan op 
dinsdag even binnen. Kijk ook eens op 
www.kbo-beekendonk.nl bij het seni-
orenkoor Sint Joachim. 

Uitstapje ouderenkoor Sint Joachim
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Ruim 600 Laarbekenaren ‘lachend de zomer in’ tijdens de Zomerton in het Openluchttheater 

“Vroeger had ik een kadet als bakkersauto, nu is alles zelfrijzend”

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof

Mariahout – ‘Lachend de zomer in’, 
dat was het motto van de Zomerton 
in het Openluchttheater afgelopen 
vrijdagavond. De avond startte met 
de ‘Penthouse Boys’, die op interac-
tieve wijze met het publiek omgingen. 
Daarna volgden tonpraters Jan Strik 
(de vakantieman), Berry Knapen (de 
konijnenfokker) en Rob Scheepers (de 
bakker).

Penthouse Boys
De sfeer zat er vrijdagavond meteen 
goed in. Nadat presentator Kees van 
Loosdrecht de lachspieren bij het pu-
bliek had opgewarmd, betraden de 
‘Penthouse Boys’ de bühne. Een amu-
sementsgroep, waarbij interactie met 
het publiek centraal stond. Enkele men-
sen uit het publiek voerden zelfs een 
Efteling-achtig liedje op met heus ac-
teerwerk. ‘Heks Wendy’ riep als – bijna 
een echte – heks ‘Knibbel, Knabbel, 
Knuisje, Wie knabbelt er aan mijn huis-
je?’ door de microfoon, waarmee het 
spektakel begon. Meteen rende een 

van de bezoekers met een opblaaspaard 
tussen zijn benen langs het publiek van 
de trap af richting zijn vrouw, die op het 
podium lag. Hij kuste haar, waarop de 
elfjes – door de Penthouse Boys beti-
teld als ‘een nest vrouwen’ – begon-
nen te dansen en de maan steeg op. 
Vervolgens kwam niet ‘Holle Bolle Gijs’, 
maar ‘Holle Bolle Hans’ in actie, ook 
één van de bezoekers. In plaats van 
‘Papier Hier’, moest hij roepen: ‘Bier 
Hier!’, waarop zijn buurvrouw vervol-
gens naar de bar rende om bier te ha-
len. Hij kreeg de lachers op zijn hand 
door te proosten en daarna niet ‘dank 
je wel’ te roepen, maar ‘Meer Bier!’, 
helemaal in ‘Holle Bolle Gijs-stijl’. 

De vakantieman
Na de ‘Penthouse Boys’ maakte Jan 
Strik - alias de vakantieman – zijn op-
wachting. Jan vertelde over het gemak, 
en vooral het ongemak, van het heb-
ben van een chemisch toilet in je cara-
van. Ook qua techniek is Jan bij de tijd, 
zo gaf hij het publiek uitleg over het 
navigatiesysteem. Wat werkt beter: je 
navigatiesysteem of je vrouw als navi-
gatiesysteem? Eén ding is zeker: als je 

vindt dat de vakantie snel voorbijgaat, 
is het altijd slim om met je vrouw op 
vakantie te gaan. Dan lijkt het toch net 
iets langer te duren … 

De konijnenfokker 
Na Jan Strik betrad Berry Knapen – 
alias de konijnenfokker – het podium.  
“Diggediggediggedigge… Ik fok alles 
wat ik zie”, met deze woorden opent 
Berry zijn klets. “Mevrouw, ziet u mij? 
Diggediggedigge…” Berry is konijnen-
fokker. Zijn buurman ook. Helaas heeft 
Berry pech. Zijn buurman heeft als 
vrouw een echte ‘Playboybunny’. Berry 
zit daarentegen opgescheept met een 
Vlaamse reus met Crocs. Zijn oudste ko-
nijn is 22 jaar oud, ook deze woont bij 
hem thuis. Het is namelijk Berry’s zoon. 
“Ik kijk dus liever bij m’n buurman over 

de schutting, diggediggedigge…”, ver-
telt Berry. Heb je interesse om konijnen 
te fokken? Dan moet je volgens Berry 
‘Polski’s’ pakken. “Ik heb ooit konijnen 
gehad, die zelf hun eigen hok helemaal 
stukadoorden.” 

De (chagrijnige) bakker 
Als laatste gaf de ‘chagrijnige’ Rob 
Scheepers acte de présence, als on-
dernemer van een bakkerij, waar ie 
niet zoveel zin meer in heeft. “Maar 
we hoeven als bakker wel steeds min-
der te doen”, beargumenteert hij. 
“Vroeger had ik een Opel Kadet(je) 
als auto. Tegenwoordig is alles zelfrij-
zend… Maar ook met de meel. Vroeger 
stonden we om 03.00 uur ’s nachts 
op. Tegenwoordig hoeven we pas om 
06.00 uur ons bed uit, want dan starten 

we de computer op en deze haalt de 
mail (lees: meel) zelf op.” Ja, het leven 
als bakker is niet zo makkelijk volgens 
Rob. “En tegenwoordig al helemaal 
niet met al die nieuwe producten. We 
hebben zelfs ‘spelt’-brood in de winkel. 
Ik kwam er alleen pas na een paar we-
ken achter dat je spelt niet met een ‘d’ 
schreef. En ja… brood kun je ook met 
een t schrijven, dan heb je verkeerd ge-
speld broot.”

Afsluiting
Na de avond vol humor en interac-
tie in het Openluchttheater werd de 
‘Zomerton’ middels een gezellige after-
party afgesloten. Zo kwam deze vierde 
– en succesvolle – ‘Zomerton 2014’ tot 
een einde. 

De chagrijnige bakker Rob Scheepers Vakantieman Jan Strik Presentator Kees van Loosdrecht

“Dit moet een ontmoetingsplek worden voor de hele gemeenschap”

Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen 

Beek en Donk – Maar liefst vijf 
zitappeltjes en een grote picknick-
tafel pronken sinds vorige week 
in de nieuw aangelegde fruittuin 
naast het Ontmoetingscentrum. 
Het gezondheidsteam 2011-2012 
van Beek en Donk realiseerde dit. 
Nog steeds komt deze groep één 
keer in de maand bij elkaar. 

Het gezondheidsteam won de 
tweede editie van de welbe-
kende jaarlijkse gezondheidsrace 
in Laarbeek. Met het gewonnen 
bedrag van €1000,00 besloot de 
groep een mooie fruittuin aan te 
leggen. Om het project te kunnen 
realiseren, kregen ze nog wat ex-
tra subsidie vanuit de gemeente. 
In maart was het een feit: op een 
stralende lentedag werden de 
12 fruitbomen aangeplant. Jan 
Swinkels, één van de leden van het 
gezondheidsteam, vertelt: “We 
hebben peren-, appel-, noten-, 

pruimen-  en kersenbomen ge-
plant. Deze tuin houden we ook 
zelf bij, in samenwerking met de 
gemeente. Vorige week viel de eer-
ste, en voor dit seizoen ook meteen 
de laatste, appel van de boom.”

Voor de hele gemeenschap
Het Beek en Donkse gezondheids-
team vond het erg leuk dat er toch 
één appel al vanaf is gekomen. 
“Sowieso is het fantastisch dat alle 
twaalf bomen uitgekomen zijn. De 

bomen zijn van goede kwaliteit. 
Volgend jaar verwachten we aan 
elke boom fruit en noten. Dit is 
bedoeld voor de gehele gemeen-
schap. Iedereen mag hiervan mee-
genieten”, vertelt een trotse Jan. 

Compleet
Om de fruittuin helemaal compleet 
te maken, besloot het gezond-
heidsteam om er zitappeltjes bij 
te plaatsen. “Dat is mooi voor het 
oog en leuk voor kinderen”, aldus 

Jan. Daarnaast wilde het team nog 
een mooie picknicktafel erbij. Dit is 
nu gerealiseerd. Afgelopen vrijdag 
verzamelden de leden bij de fruit-
tuin om het allemaal te onthullen. 
“Maar we zijn nog niet klaar”, ver-
telt Jan. “Er komt nog een officiële 
opening voor de kinderen van De 
Raagten en voor de buurt. We wil-
len namelijk bij elke boom nog in-
formatiebordjes plaatsen, waarop 
bijvoorbeeld staat welke boom het 
is, wanneer deze in bloesem is en 
wanneer je kunt oogsten.”

Een actief team 
Ook al is de gezondheidsrace voor 
bovenstaand team al even gele-
den; ze vinden het nog steeds leuk 
om elkaar regelmatig te ontmoe-
ten. “We spreken maandelijks af 
om nieuwe ideeën te bedenken of 
uit te werken. Met deze fruittuin 
zijn we lang bezig geweest. Een 
ander idee van ons is de Bootcamp 
die al regelmatig in de Muziektuin 
heeft plaatsgevonden en waar we 
wellicht komend schooljaar weer 
mee starten.”

 Een paar leden van het gezondheidsteam  onthullen de nieuwe zitappeltjes Er wordt al meteen volop genoten van 
de nieuwe zitappels die zijn geplaatst!

Van Schijndel 
Passie voor wonen

Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  
  0492-46 11 00 www.anteak.nl
Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  Wilhelminaweg 5a   Beek en Donk  

Tijdens de schoolvakantie 
20% korting op banken showroom

Hendriks 
Dé Dierenwinkel   
Koppelstraat 66, Beek en Donk

Campingset, 
aanlegpen + lijn nu 
€ 6.95

Pensstaafjes kilo 
€ 8.95

10 kilo complete
 kattenbrokjes
€ 13.99

20 liter 
kattentoiletvulling
€ 7.95
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Zaterdag 19 juli

18.30 Mariahout O.L. Vrouw van Lourdes
Eucharistieviering m.m.v. 
Intenties in deze viering voor: Tonnie Mennen-van 
Zon (mged), Hannie van Zutphen-Mennen,  Jan 
van den Boom (mged), Mien de Korte-Verbaarschot 
(mged), Marijn Lommerse (mged), Jan en Stien 
van Eijndhoven, Jan Leenders (Meulendijks) nms 
Bernadettebuurt, Jo Raaijmakers.

Zondag 20 juli

09.30 Lieshout St. Servatius
Eucharistieviering Volkszang
Intenties in deze viering voor: Petronella van Hoof 
(fund), Jan Gilsing (mged), Jan Aalders (mged), 
Lambertus en Wilhelmina Verbakel-Verschuuren, 
Rochus Martens (mged), Jan Swinkels (mged), 
Maria van de Ven-van den Heuvel en zoon 
Peter, Wim Sanders, familie Sanders en familie 
Vorstenbosch, Annie van Rooi-Verkuijlen (verj).

09.30 Aarle-Rixtel, O. L. Vrouw Presentatie
16e  Zondag door het jaar.
Eucharistieviering  met samenzang
Intenties in deze viering voor: Tot welzijn van de 
parochie

11.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering 
Intenties in deze viering voor: Jan Leijten, Nellie 
de echtgenote en Wim de zoon, Martinus van den 
Elzen en Betsy de echtgenote, Marinus van Schijndel 
Johanna van den Broek en overleden kinderen.

Maandag 21 juli

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 

Dinsdag 22 juli

09.00 Beek en Donk Michaëlkerk
Eucharistieviering

Woensdag 23 juli

18.30  Mariahout bij de zusters, Mariastraat 29 
Eucharistieviering 
Na afloop van deze viering wordt er door de zusters 
een kop koffie geschonken.

19.00 Aarle-Rixtel, Mariakapel
Rozenkransgebed

Donderdag 24 juli

Geen viering

Vrijdag 25 juli

18.30 Lieshout Franciscushof
Eucharistieviering

Michaëlkerk 
Kerkstraat 3, Beek en Donk
0492 - 461216
info@parochiebeekendonk.nl
www.parochiebeekendonk.nl
Open:  ma, di, woe, do, vrij 
 09.00 tot 12.00u 

Parochie Sint Servatius
Burg. van den Heuvelstraat 4, Lieshout 
0499 - 421236
info@de-emmausgangers.nl
www.de-emmausgangers.nl
Open:  di en vrij
 09.30 tot 11.30u

Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes
Mariastraat 27, Mariahout          
0499 - 421676
Open:  ma, woe en vrij 
 10.00-11.00u

Onze Lieve Vrouw Presentatie 
(Mariakerk)
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel
0492 - 381215
olvpres1@onsmail.nl 

Eustachiuskapel
Michaëlkerk
Kerkstraat 1, Beek en donk
Open  zomer: 09.00-16.30u
         winter: 09.00-15.30u

Missieklooster H. Bloed 
Kloosterdreef 7, Aarle-Rixtel 
0492-461324
www.missieklooster.nl

Mariakapel
Bosscheweg 18 , Aarle-Rixtel
Open  zomer: 09.00-19.30u
            winter: 09.00-18.00u

Vieringen Missieklooster H. Bloed te Aarle-Rixtel
Kloosterdreef 7  Uitstelling van het Allerheiligste
Eucharistevieringen; 15.30 - 17.00 maandag en vrijdag
09.30 op zondagen 10.00 - 12.00 woensdag
17.30 maandag t/m vrijdag 10.30 - 12.00 zaterdag en zondag
09.30 zaterdag  16.00 - 18.00 zondag

Noodgevallen
In noodgevallen bij zieken-
zalving of uitvaart (Lieshout, 
Mariahout en Beek en Donk)  
kan men bellen naar telefoonnr. 
0492-461216

Laat beide samen opgroeien tot 

de oogst, 

en met de oogsttijd 

zal ik de maaiers zeggen: 

‘Haalt eerst het onkruid bijeen 

en bindt het in bussels 

om te verbranden; 

maar slaat het tarwe op in mijn 

schuur

KERKBERICHTEN
Agenda 
19 - 25 juli 2014

Activiteiten seniorenvereniging KBO 
Lieshout in augustus
Lieshout - Seniorenvereniging KBO 
Lieshout heeft in augustus weer di-
verse activiteiten op het programma 
staan. Zo vindt op woensdag 13 au-
gustus de traditionele bedevaart van 
de vier seniorenverenigingen van 
Laarbeek naar Mariahout plaats en 
een week daarna is het tijd voor de 
bedevaart naar Kevelaer.

Op woensdag 13 augustus begint om 
half drie de Heilige Mis. Na de mis is er 
een processie in het park met koffie en 
cake. Bij slecht weer wordt de koffie bij 
restaurant De Pelgrim geserveerd. Wie 
zelf geen vervoer heeft, kan voor een 
euro meerijden. Even laten weten bij 
de Inloop.

Bedevaart Kevelaer 
Ook in 2014 staat de bedevaart 
naar Kevelaer weer in het jaarpro-
gramma. Fietsers vertrekken woens-
dag 20 augustus om 09.00 uur vanaf 
het Dorpshuis en keren donderdag 
huiswaarts. Zij overnachten in het 
Priesterhuis. Deelnemers die voor de 
bus kiezen, vertrekken ’s woensdags 
om half twee vanaf het Dorpshuis en 
keren in de avond terug. De mis wordt 
opgedragen door pater Verstappen 

en acoliet Jan Booy Lieuwes. Voor de 
muzikale omlijsting zorgt Seniorenkoor 
Vogelenzang. Inschrijven kan bij de 
Inloop waar ook de betaling gedaan 
kan worden.

Activiteitenprogramma
Bij KBO Lieshout kunt u deelnemen 
aan een gevarieerd programma van 
activiteiten. Denkt u eens aan de le-
zingenreeks kunstgeschiedenis en de 
filmcyclus, die in het najaar weer be-
ginnen. Of de dagexcursies en meer-
daagse reizen. Regelmatig zijn er lezin-
gen over gezondheid en ziektes. Maar 
lid zijn van KBO Lieshout betekent ook:  
korting bij twee Lieshoutse bloemenza-
ken, korting bij Zoo Parc Overloon en 
hulp bij thuisadministratie en compu-
terproblemen. De Inloop is tot en met 
dinsdag 19 augustus in de Hofkamer 
van Franciscushof, iedere dinsdagmor-
gen van 10.00 tot 11.00 uur. 

St Caecilia in Lederhoze en Dirndl naar Duitsland

Met de Zonnebloem naar Robin Hood

Dotternhausen - De dirndl en leder-
hoze zijn ingepakt en de instrumenten 
zijn geolied. Vrijdag reist harmonie St 
Caecilia naar het Duitse Dotternhausen 
om daar deel te nemen aan concert-
wedstrijden. 

Dotternhausen? Ja, Dotternhausen. 
Geen grote Duitse metropool, maar 
een mooi dorpje onder de rook van 
Stuttgart. Klein in omvang, vergelijkbaar 
met Mariahout, maar groots op andere 
vlakken. Dankzij de opbrengsten van de 
lokale steenfabriek is het verenigingsle-
ven goed bedeeld. Een florerende colle-
ga-harmonie, een ‘festhalle’, een flinke 
tent en een groots jubileumfeest. 

De relatie tussen St Caecilia en 
Musikverein Dotternhausen gaat terug 
naar 1999 en begon met een contact-
advertentie. De Musikverein zocht een 
buitenlands orkest voor een uitwisseling 

en, zoals het hoort bij zo’n adverten-
tie, er ontstond liefde. Meerdere keren 
bezochten de orkesten elkaar. Zo ook 
tijdens de feesten rond het 135-jarig 
bestaan van Mv-Dotternhausen, aan-
komende weekend.

Zaterdag en zondag nemen veer-
tien harmonieorkesten deel aan de 
muziekwedstrijden. Aangezien die 
Deutsche Mannshaft al de hoofdprijs 
van het jaar te pakken heeft, hoopt 
het harmonieorkest van St Caecilia op 
Duitse grond hoge ogen te gooien. De 
wedstrijd geldt niet voor slagwerkgroe-
pen, omdat die niet erg gebruikelijk zijn 
in het Duitse muziekleven. Daarom zal 
de slagwerkgroep van St Caecilia na de 
muziekwedstrijden een demonstratie 
geven. 

Buiten de wedstrijden om is er vooral 
ook ruimte voor feest. Het programma 

van het Kreisverbandsmusikfest 2014 
bestaat uit twee grote feesten op 
vrijdag- en zaterdagavond. Voor 
het laatste feest komen de lederho-
zen en dirndl’s uit de koffer, want 
dat zal compleet met pullen bier en 
lange tafels geheel in Tiroler stijl zijn. 
Zondagmiddag wordt het weekend 
afgesloten met een grote optocht van 
alle harmonieën en St Caecilia gaat 
voorop.

In een voorgaand artikel over het 
concert in het Openluchttheater 
Mariahout zijn de jubilarissen van de 
Lieshoutse en Mariahoutse harmonie 
benoemd. Daarbij is Sjef van Heugten, 
ere-lid en al 25 jaar jaar ondersteu-
nend lid niet genoemd. Natuurlijk ver-
dient ook Sjef als zeer gewaardeerd 
jubilaris dit podium en vandaar deze 
toevoeging. 

Laarbeek - De vier afdelingen van de 
Zonnebloem in Laarbeek hebben voor 
het eerst voor alle Laarbeekse gasten 
een gezamenlijke activiteit georgani-
seerd: een bezoek aan de voorstelling 
‘Robin Hood’ van de Mariahoutse 
toneelvereniging, op zondag 7 sep-
tember, aanvang 14.30 uur, in het 
Openluchttheater in Mariahout.

Robin Hood steelt van de rijken en 
geeft aan de armen. Robin Hood is een 
rebelse theatervoorstelling over held-
haftigheid en zoete wraak. Het belooft 
een verrassende vertelling te worden, 
compleet met een sprookjesachtige 
omgeving en een flinke dosis pijlen. 
In het bos van Nottingham verschuilt 
Robin Hood zich samen met zijn vriend 
Tuck. Nu Jan op de troon van Koning 

Richard zit, is hij niet langer meer wel-
kom aan het hof. Jonkvrouw Elisabeth 
van Cornwall en haar onzekere zoon 
George nemen hun intrek in het kas-
teel. Tot grote verbazing van Prinses 
Marian die van niets weet.

Nu Jan de kroon draagt, is hij sterker 
dan ooit. Aangespoord door de valse 
Elisabeth, voert hij opnieuw de belas-
tingen in. Gesteund door zijn handlan-
gers vult hij zijn schatkist en buit hij het 
arme volk uit. Als Robin Hood erachter 
komt wat er op het kasteel gaande is, 
wordt hij woest. Samen met zijn volge-
lingen uit het bos gaat hij de strijd aan 
met de edelen van het hof. En Marian? 
Lukt het Robin om haar te redden uit 
handen van die verschrikkelijke over-
heerser? 

De kosten voor deze voorstelling be-
dragen €10,00 inclusief een consump-
tie in de pauze. Als men meegaat, 
dient men zich voor 28 juli aan te mel-
den bij uw gastvrouw of bestuur en 
dan graag contant betalen.

Vrijwilligers zorgden op de Grote 
Fietsdag voor een goede lunch onderweg

APK-actie bij AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

Inclusief 
viergastest/roetmeting en 
RDW-afmeldkosten€ 29,95

Dorpstraat 94,
Aarle-Rixtel 0630130175

www.dogtreatmentshop.nl
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Porto kost € 995,-
(tijdelijke actieprijs)

www.mandenman.nl
Tel: 0492 - 463496 · Pater Becanusstraat 5 · Beek en Donk

Laarbekenaren prefereren vakantieverblijf in Europa

Redacteur: Mark Barten

Laarbeek – Zeventig procent van 
de Laarbekenaren gaat deze zomer 
op vakantie. Zij verblijven elders in 
Nederland (20%) of zoeken het veel 
verder weg op, in andere wereldde-
len. Het grootste gedeelte verkiest 
een verblijf in Europa (70%) als va-
kantiebestemming. Dit blijkt uit een 
enquête van TipMooiLaarbeek.nl, het 
burgerpanel van Laarbeek. 

Lange vakanties
Van degenen die op vakantie gaan, 
weet nog niet iedereen zeker wat de 
bestemming wordt. ‘Wij plannen niets. 
We pakken de tent in en afhankelijk 
van het weer wordt het Nederland of 
elders’,  beargumenteert een van de 
respondenten. Uit onderzoek blijkt 
dat 35% een paar dagen of een week 
wegblijft. Nog eens 35% gaat 2 we-
ken op vakantie. De overige 30% 
laat weten dat zij 3 weken of langer 
op hun vakantieadres verblijven. Voor 

sommige respondenten is dit nog on-
bekend. ‘Dat plannen we niet. Als we 
zin hebben om weer naar huis te gaan, 
vertrekken we’, klinkt een van de re-
acties. 

Samen
Bijna de helft van de Laarbeekse va-
kantiegangers gaat met het gezin. 
Ruim 40% gaat met zijn/haar partner. 
Ca. 10% van de ondervraagden gaat 
met vrienden/vriendinnen op vakan-
tie en 2% van de Laarbekenaren trekt 
er alleen op uit. Sommigen doen dit 
in verenigingsverband, zoals bijvoor-
beeld met de KBO, die naar Oostenrijk 
gaan met een aantal leden.

Budget
Veel mensen stellen een budget vast 
voor de vakantie. Andere personen 
hebben minder omkijken naar geld. 
Het gros van de Laarbeekse inwoners 
(46%) betaalt tussen de €500,00 en 
€1.000,00 per persoon. Een klein deel 
(4%) betaalt meer dan €2.500,00 per 

persoon om op vakantie te gaan. Ruim 
20% geeft tussen de €1.000,00 en 
€2.500,00 uit, terwijl een andere 20% 
het budget heeft vastliggen op minder 
dan €500,00 per persoon. 7% van de 
respondenten heeft geen idee van wat 
ze uit gaan geven. Een van de respon-
denten vertelt: ‘Wij gaan met de cara-
van in het voorseizoen, dus betaalbaar. 
We gaan wel bijna elke dag uiteten.’

Geen vakantie
Een aantal deelnemers van de enquête 
(3 op de 10) geeft aan niet op vakantie 
te gaan. Zij hebben geen zin, geen vrij 
of zijn al geweest (49%). 27% heeft 
uiteenlopende redenen, zij hebben 
bijvoorbeeld later vakantie of blijven 
thuis voor de dieren. Een kwart van 
deze enquêtedeelnemers heeft  geen 
budget. Een aantal vindt het helemaal 
niet erg om in het Laarbeekse te blij-
ven. ‘Heerlijk om thuis te genieten van 
de vakantie. We hebben meer tijd voor 
elkaar’, aldus een van de responden-
ten. 

4%
16%
70% Europa

Buiten Europa

Elders in Nederland

Ik blijf in onze provincie,Noord-Brabant

10%

“Er wilde een andere man naast Johanne gaan zitten. Ik zei: Schuif jij eens op, ik wil naast haar zitten”

Jan en Johanna Spierings zijn vandaag precies 50 jaar getrouwd
Redacteur: Iris Savenije 

Beek en Donk – Het is 53 jaar geleden 
toen Jan en Johanna Spierings elkaar 
ontmoetten voor de bioscoop aan de 
Kapelstraat in Beek en Donk.  Volgens 
beiden was het geen liefde op het eer-
ste gezicht, maar één die zich moest 
ontwikkelen. Dat is gebeurd. Jan en 
Johanna  zijn vandaag precies 50 jaar 
getrouwd. 

“Ik was met mijn zusje naar de bio-
scoop en Jan met zijn vrienden”, be-
gint Johanna het verhaal van hun eer-
ste ontmoeting. Jan vult aan: “Er wilde 
een andere man naast Johanna gaan 
zitten en toen zei ik: ‘Schuif jij eens een 
plaatsje op’ en dat deed hij ook nog.” 
Die avond heeft Jan zijn toekomstige 
echtgenote netjes naar huis gebracht 
en daarmee was het begin van hun 
verkering gemaakt.

Vanaf dat moment was vrijwel iedere 
woensdagavond gereserveerd voor de 
verkering. “We gingen samen dansen 

of naar de bioscoop. Heel veel meer 
had je in Beek en Donk niet en daar 
hadden we ook geen geld voor”, legt 
Jan uit. Soms wilde zij nog even langs 
het café gaan voor een bessenjenever, 
maar daar was de moeder van Johanna 
het eigenlijk niet mee eens. “Het is 
‘grote skant’ om als vrouw doorde-
weeks in de kroeg te zitten”, praat 
Johanna haar moeder na. 

Voordat, het inmiddels gouden paar, 
elkaar leerden kennen, hadden zij het 
allebei druk genoeg met hun eigen 
werkzaamheden. Johanna had geleerd 
in de gezinszorg en werkte voortaan 
bij allerlei gezinnen, waarbij de moeder 
ziek en van huis was. Jan zat nog in mi-
litaire dienst en was ‘net uitgezwaaid’, 

zoals ze dat noemen, toen Johanna op 
zijn pad kwam. Toen de twee trouwden 
in 1964, was het werken voor Johanna 
afgelopen. ‘Zo ging dat nou eenmaal 
in die tijd’. Jan vulde zijn week met zijn 
beroep als timmerman. 

Het beroep van Johanna was zeker niet 
voor niets geweest. Een aantal jaren la-
ter waren zij trotse ouders van drie zo-
nen en kwam de nodige oefening van 
Johanna van pas. Het gezin van vijf 
woonde toentertijd in een bovenwo-
ning in Eindhoven. Een woning die met 
drie kleine kinderen, toch echt te klein 
was. Hoewel Johanna een Donkse is 
en Jan oorspronkelijk een Beekse, was 
het voor hen niet vanzelfsprekend om 
naar het dorp terug te verhuizen. “De 

moeder van Johanna schouwde alles 
af om haar kinderen en kleinkinderen 
dichterbij te krijgen”, vertelt Jan. Dat 
is haar gelukt. Ze kochten een huis aan 
de Lijsterlaan. 

Nu wonen zij in het ouderlijk huis van 
Johanna aan de Lekerstraat, recht te-
genover het festivalterrein waar een 
kleine twee weken geleden WiSH 
Outdoor gehouden werd. “Daar ga 
ik elk jaar naartoe”, vertelt Johanna 
enthousiast: “We houden wel van 
een feestje.” Verder vindt Johanna 
het heerlijk om op rommelmarkten te 
zoeken naar allerlei nieuwe spulletjes. 
“Daar geef ik eigenlijk helemaal niets 
om”, zegt Jan: “maar ik buurt wel 
graag met mensen.” Een eigenschap 
van Jan, die Johanna erg kan waarde-
ren. “Hij maakt makkelijk contact en is 
vrolijk van aard. We zijn het echt niet 
altijd met elkaar eens, maar het gaat 
wel altijd goed”, vertelt Johanna te-
vreden. 

Jan houdt op zijn beurt ontzettend 
van de zorgzame kant van zijn vrouw. 
“Hoe lief ze is voor de kinderen en 
kleinkinderen vind ik leuk aan haar. 
Ook het feit dat ze zo veel hobby’s 
heeft, vind ik een mooi gegeven. Al 
ben ik soms wel bang dat ze te veel 

spullen meeneemt van de rommel-
markt.” 

Johanna en Jan hechten veel waarde 
aan hun vrijheid en hebben daarom al-
lebei veel zelfstandige hobby’s. “Toen 
hij met pensioen ging, was dat heel erg 
wennen. Nu mag hij van mij de ramen 
wassen, koken en hij is de afwasma-
chine”, lacht Jolanda. “Dat mág ik ge-
woon, hè”, lacht Jan met haar mee. 

Lachen samen, dat lijkt het gouden 
paar ontzettend goed af te gaan en 
dat is misschien wel van alle bovenge-
noemde eigenschappen  de belangrijk-
ste reden voor dit,  gelukkig vijftig-jaar-
durend, huwelijk. 

Magazijnuitverkoop

Ingrid Lingerie  Koppelstraat 1, Beek en Donk  
‘s maandags gesloten

Kortingen tot 70%
Op lingerie, bad-, nacht-, 

babykleding, enz.

Van Wetten
Is het kappersvak 
geschikt voor jou?

• Niet bekostigde instelling dag- en avond-
opleiding kapper (niveau 3)

• Door ministerie van onderwijs en 
wetenschappen erkende CREBO-opleiding

• Studenten vanaf 18 jaar komen in aanmerking 
voor studiefinanciering en een OV-chipkaart

• Voor alle kappersbehandelingen kunt u bij ons 
terecht als klant of model

Kerkstraat 10, Beek en Donk       |       0492-461255       |       www.kappersschoolvanwetten.nl

Caravan en Camper Stalling

In- en verkoop van:

Ad Raaijmakers
Broek 21, Mariahout     06-53739434

• Boten
• Caravans
• Campers 

• Koeien
• Kalveren

• Travelsleepers
• Aanhangers
• Auto’s

• Schapen
• Paarden

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Gratis pedalen
Wanneer u in juli Shimano fietsschoenen 
koopt krijgt u gratis Shimano pedalen.
Actievoorwaarden in de winkel.

Piet van Thielplein 19c, Beek en Donk

Aanbiedingen
donderdag t/m zaterdag

Opal pruimen   500 gram 1.49
Bospeen      per bos  0.99

Aanbiedingen
maandag t/m woensdag

Bami/ Nasi Groenten

1 + 1 gratis

Belgische Kersen

per kilo 4.50
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OOGCONTACT

Wie is deze Laarbekenaar?

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Stuur uw oplossing voor a.s. dinsdag 12.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Oogcontact”. 

Inleveren bij ons kantoor kan ook. Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk
en maak kans op 3 x een waardebon t.w.v. €10,00 

bij Jumbo Laarbeek

Laarbeek
Mariahout - Lieshout

Oplossing vorige week: Winnaars:

Veerle van Schaijk 

Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

vrijdag ophalen in het kantoor van Mooi-

Laarbeek (Heuvelplein 3, Beek en Donk).

1. Davey Gloudemans

2. Franka Ketelaars

3. Wilma Sonnemans
Prijswinnaars kunnen hun waardebon vanaf 

1. 

2. 

3. 

Woordzoeker
BERGEN

BLIJ

BIKINI

BRUIN

BUITEN 

BUITENLAND

CAMPING

HANDDOEK 

HOTEL

IJS 

INSMEREN

KOFFERS

PLEZIER

REIZEN

STRAND

VAKANTIE

VLIEGTUIG

VRIENDEN

WARM

WATER

ZEE

ZOMER

ZON

ZWEMMEN

Biologisch eten is in trek! En dat is logisch. Tijdens de teelt van deze producten worden geen bestrijdingsmid-
delen gebruikt. Daardoor bevatten bioproducten nog meer voedingsstoffen dan de reguliere producten. Ook 
wordt het gebruik van toevoegingen tot een minimum beperkt en worden er natuurlijke e-nummers gebruikt. 
Bijvoorbeeld E 100; dient als gele kleurstof maar wordt uit geelwortel gehaald! Puur natuur dus. Bij ‘t Verswa-
renhuys hebben wij tal van biologische producten, bijvoorbeeld ons rundvlees van het Brandrode rund, 
afkomstig uit Liempde. Verder tal van lekkere sappen, broodbeleg, pasta’s, groenteconserven... Kom 
eens kijken en neem gelijk een zakje ongebakken, rauwe noten mee! Ook puur natuur.     

MOOI GEZOND
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Echte Franse uiensoep (pan)

www.kookcentrumbrabant.nl

• 10 grote uien
• 3 teentjes knoflook
• 100 gr boter
• 2 el bloem
• 1½ l rundvleesbouillon ( 3 

blokjes)
• 1½ dl rode wijn
• ½ dl port of sherry
• Peper en zout
• 1 stokbrood
• 75 gr geraspte kaas
• 75 gr Parmezaanse kaas
• 4 el peterselie

Kookcentrum Brabant biedt u hier elke week de lekkerste recepten aan.

Maak de uien schoon en snijd ze in ringen. Snijd de knoflook fijn. Doe 
de boter in de pan en laat heet worden, doe de uiringen en knoflook 
in de hete pan en fruit de uiringen tot ze goudbruin zijn in ongeveer 15 
minuten. Roer de bloem erdoor zodat de boter restanten opgenomen 
worden. Voeg de bouillon en de wijn toe en kook het geheel zachtjes 
45 minuten. Voeg de sherry/port toe en laat nog 5 minuten door-
koken. Voeg naar smaak peper en zout en worcestersaus toe. Meng 
in een kom de geraspte kaas en de geraspte Parmezaanse kaas met 
de fijngehakte peterselie.  Snijd het stokbrood ongebakken in plakjes 
en gril ze goudbruin in de oven. Schep op elk sneetje stokbrood een  
grote lepel van het kaasmengsel en leg ze weer in de oven tot de kaas 
begint te smelten (borrelen). Leg ik elk warm soepbord een sneetje 
stokbrood met de kaas en giet er de kokende soep over. Wat u ook 
kunt doen is het volgende: Eerst de hete soep in het bord en daarna op 
de soep het stukje stokbrood met gesmolten kaas. Geeft meer kleur.

Recept van de week

Ingrediënten: Uitleg van recept:

Medium

8 6 4 7

3 2 1 5

6 5 8 1

9 3 4 8

2 8 4 3

8 3 1 7

2 7 3 8

3 6 9 1

6 4 2 5

Puzzle #57050

More Puzzles:

www.sudoku-puzzles.net

Sudoku

http://woordzoekermaken.org

Opgave:

B R J K G B N I Z O N W L N W W W
C K F T V V E I N N E R E M S N I
L S A M N L T S G I I O T P N J J
P J M E N E I W S A K R O K H T F
E I K G P O U E A B V I H S X P P
O U O L E E B R G X L L B M A A V
F C F O L R B L D T G I A G T V N
Q B F L U E O N T I U H J X B X F
B M E C E N A K B C K I M Z R J C
T O R J T R K L D E F C G O U D W
D R S A T N W A O X W N R M I W A
J B W S W D F D D N D H E E N E P
Q V R I E N D E N F X N I R M X H
R Q P H W N F R N E S T Z X U I O
M V A K A N T I E E M J E I Z J N
G L I H T S N L L I G M N E F C X
Q L I V E L S V X G Z R E G D M B
I M O P R L G C U H L E E W J N P
N Q L X E W N X Q C S P L B Z I V
J X L N O R Q W O E W O U P J D D
O P S B U I T E N L A N D C L L I
H J X E G C A M P I N G M B V E S

BUITENLAND VLIEGTUIG HANDDOEK
INSMEREN VAKANTIE VRIENDEN
CAMPING KOFFERS PLEZIER
ZWEMMEN BERGEN BIKINI
BUITEN REIZEN STRAND
BRUIN HOTEL WATER
ZOMER BLIJ WARM
IJS ZEE ZON

    

Zoek de 10 verschillen
ZONDER VLEUGELS? ZIJ WEL!
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Zit ik lekker aan mijn ochtendboterham 
met thee, krant opengeslagen op tafel. 
Na het lezen van de goede verrichtingen 
van Die Mannschaft, beter bekend 
als Die Adler of Die Nationalelf en net 
Weltmeister geworden, valt mijn oog 
op een eigenaardig bericht. ‘Laarbeek 
bezint zich op aanpak van onkruid.’ 
Het bestrijdingsmiddel Roundup moet 
volgens de Stichting Klankbord minder, 
zo helemaal niet meer, gebruikt worden 
want het bevat Glyfosaat. Dit goedje 
schijnt schadelijk te zijn voor dieren, 
mensen en natuurlijk voor onkruid. 
Vorige week hebben ze bij ons in de 
straat nog gespoten. Mijn smaakpapillen 
geven direct aan dat de boterham naar 
iets anders smaakt dan naar tarwe, 
boter en hagelslag. Naast het geslaagde 
verdwijnen van het onkruid op straat, 
verdween tegelijkertijd ook het mooie 
gazon van mijn buurman. De spuiters 
waren net wat te kwistig met het 
glyfosaat.
Onkruid is geen kruid, anders had er 
geen ‘on’ voor gestaan. Nazoeken 
dus. Er is geen biologische definitie van 
onkruid. Een onkruid blijkt een op een 
bepaalde plaats ongewenste plant. 
Deze ongewenste planten kunnen wild 
of verwilderd zijn. Wanneer je niet wil 
dat er wilde rozen in een perk groeien 
heet dat dus gewoon onkruid. Het is 
zelfs mogelijk dat een plant in de ene 
omgeving als onkruid gezien wordt, 
terwijl deze in de andere omgeving 
als nuttig wordt beschouwd. En dat 
brengt me in verwarring. Terwijl de 
ene Laarbeekse wethouder bezig is 
met het verminderen van onkruid op 
straten en pleinen, zaait de andere 

akkerranden in voor een bloemrijke 
fauna. Agrarisch natuurbeheer. Hij kan 
dit wel mooi van bovenaf bekijken, voor 
al die ophef komt hij zijn tractor immers 
niet af. 
Steeds meer herbiciden oftewel 
chemische bestrijdingsmiddelen worden 
verboden. Het hanteren van schoffel, 
onkruidbranders, borstelmachines of 
heet water komt steeds vaker voor. Had 
ik dat zelf nu ook maar gedaan want na 
het bewerken van mijn stoepje met 
hetzelfde merk bestrijdingsmiddel 
resteerde een braakliggende 
achtertuin, een stuiptrekkende 
kudde eekhoorns, een zwalkende 
buurvrouw en schimmelnagels 
aan mijn beide voeten. Ieder 
wiedt zijn hof en ik de mijne, zo 
zal het onkruid snel verdwijnen. 
Heus niet. Een kat heeft 
negen levens, onkruid het 
veelvoud ervan. Ik krijg het 
nooit weg. Datzelfde zal 
ook in Laarbeek gebeuren. 
Het podium van het Openlucht 
Theater krijgt een natuurlijk 
groen tapijtje. Rondom de Kiosk 
in Lieshout zal het Ruweeuwsels 
welig tieren en de Brabantse Kluis 
is straks alleen nog met paard en 
wagen bereikbaar. En in Beek en 
Donk. Daar wordt gelachen want de 
Groene Long wordt allengs breder door 
het woekerende zevenblad. Daarom 
wil ik graag positief eindigen met 
wat tegeltjeswijsheid want voor 
wie bedroefd is, is elke bloem 
onkruid. Voor wie vrolijk is, is elk 
onkruid een bloem.

Onkruid vergaat niet Volgens P. Skauwe
COLUMN

Pater Becanusstraat 41  Beek en Donk

Boerderij Winkel

Worteltjes met peultjes 
kant en klaar 250 gr

€1,50 
t/m 22 augustus elke dag om 

13 uur gesloten

Jolijn HendrixJolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

Jolijn Hendrix
Allround Kapster/Visagiste

0654718353     www.kapsonesaanhuis.nl

Jan Verspaget, van alle 
markten thuis
Beek en Donk - Als jongen van 9 jaar 
kwam Jan Verspaget via zijn vader 
er al achter dat er centen waren te 
verdienen met oude spullen en ij-
zer. Nu, jaren later, kijkt hij trots te-
rug op het 10-jarig bestaan van zijn 
Handelsonderneming V&V.

Jan: “Mijn eerste marktje was een 
groot succes. 40 jaar terug was 400 
gulden veel geld voor wat oude spul-
letjes. Vanaf mijn 16e jaar begon ik 
in 2 garages in de Jagerhof flat in 
Helmond. Ik vond alles bij het grof-
vuil. Spullen die mensen weggooiden 
verkocht ik op de markt en in de ga-
rage.”

Ruim 20 jaar geleden kwam Jan in 
Beek en Donk wonen met zijn vrien-
din en ging door met het ophalen en 
verzamelen van spullen. Dat werd 
niet altijd in dank afgenomen, maar 
uiteindelijk toch door de mensen 

geaccepteerd. Zijn grote wens was 
om een winkel te beginnen. Jan: 
“Ik ben toen Handelsonderneming 
V&V begonnen en heb samen met 
een goede vriend van me een win-
kel geopend aan de Willemstraat bij 
het kanaal in Beek en Donk. Helaas 
besloot mijn compagnon ermee te 
stoppen, waarna ik zelf nog 3 jaar 
met veel plezier doorgegaan. Maar 
op een begeven moment kwamen er 
minder spullen binnen en kreeg ook 
ik last van de crisis.” Jan besloot zijn 
winkel te sluiten en door te gaan met 
het ophalen van spullen en ontruimen 
van huizen. In opdracht van familie 
van bijvoorbeeld overleden mensen, 
zorgde Jan voor de oplevering van 
lege en schone huizen. Jan werkt nog 
altijd met veel plezier. “Het blijft im-
mers altijd een verrassing wat voor 
handel je op doet. Elk telefoontje kan 
een verrassing opleveren”, aldus de 
man die van alle markten thuis is.

19 juli is Jan Verspaget 10 jaar zelf-
standig bezig en daar is hij trots op. 
Dit wil hij graag met de mensen 
vieren. Hiervoor heeft hij een rom-
melmarkt in zijn eigen straat geor-
ganiseerd. Iedere bezoeker wordt 

getrakteerd op koffie/thee met een 
plak cake. Tevens is er kindervermaak 
aanwezig. De entree is gratis. Jan ziet 
u graag verschijnen op zaterdag 19 
juli tussen 8.00 en 16.00 uur aan De 
Esdoorn in Beek en Donk.

Advertorial

Jan Verspaget

Rabobank sluit kantoren in Aarle-
Rixtel en Lieshout

Nationale Orgeldag in Aarle-Rixtel 

Lieshout/Aarle-Rixtel - De kantoren 
van Rabobank Peel Noord in Aarle-
Rixtel en Lieshout sluiten met ingang 
vanaf 1 april 2015. Ook het kantoor in 
Bakel gaat dicht. Dit werd donderdag-
ochtend bekend. 

De kantoren in Lieshout en Aarle-Rixtel 
zijn nu nog halve dagen geopend. 

Klanten zijn vanaf 1 
april 2015 aangewe-
zen op de kantoren 
in Gemert en Beek 
en Donk. Alle buiten-
geldautomaten blijven 
de komende drie jaar 
in gebruik, ondanks het feit dat deze 
steeds minder worden gebruikt. 

Frank VogelsLoodgieters- en
Installatiebedrijf

Janssensstraat 94    |   Aarle-Rixtel    |    Mobiel (06) 460 176 66  

CV en loodgieters 
herstelwerkzaamheden

Lekdetectie

‘Ook niet-bezoekers vinden WiSH Outdoor 
een aanwinst voor Laarbeek’

Redacteur: Nikki Barten 

Beek en Donk – De panelleden van 
TipMooiLaarbeek.nl zien het festi-
val WiSH Outdoor als een aanwinst 
voor Laarbeek (84%). Eén derde van 
de inwoners bezocht dit jaar, of vo-
rig jaar, het driedaagse evenement. 

Opvallend is dat veel burgers aange-
ven dat zij niet naar WiSH Outdoor 
gaan, maar het festival toch zien als 
een verrijking voor de gemeente. 
Argumenten tegen het evenement 
zijn bijvoorbeeld geluidsoverlast, een 
ontoereikende infrastructuur en een 
andere muzieksmaak. Diverse res-
pondenten geven aan vrijwilliger te 
zijn bij het festival. Panelleden die 
WiSH Outdoor als aanwinst voor 
Laarbeek zien, komen met argumen-
ten als: ‘Geweldig dat een stelletje 
jongelui dit zo voor elkaar heeft ge-
kregen’, ‘WiSH Outdoor ziet er jaar-
lijks weer fantastisch uit’ en ‘WiSH 
Outdoor geeft aan dat Laarbeek 
klaar is voor zo’n groot evenement’. 

Bijna de helft van de inwoners vindt 
dat WiSH Outdoor is uitgegroeid tot 
een fantastisch evenement. Slechts 
8% vindt het festival te groot of te 
commercieel geworden met als ge-
volg dat het lokale karakter is ver-
dwenen. 

WiSH Outdoor 
Het festival WiSH Outdoor vond van 
vrijdag 4 tot en met zondag 6 juli 
voor de achtste keer plaats. Het eve-
nement is in eerste instantie opgezet 
door een groepje vrienden en vond 
in de beginjaren plaats op het eve-
nemententerrein in Beek en Donk, 
achter het Ontmoetingscentrum. 
Het eerste jaar telde WiSH een paar 
duizend bezoekers. Jaar op jaar ver-
breekt de organisatie een bezoekers-
record. In drie dagen tijd werd het 
festival dit jaar bezocht door ruim 
45.000 mensen. Op zowel zaterdag 
als zondag waren ruim 900 vrijwil-
ligers in de weer om alles goed te 
laten verlopen. Het was alweer het 
vijfde jaar dat WiSH Outdoor op 
Festivalterrein de Aa plaatsvond. 

Ja en ik ga dit jaar weer

Ja, maar dit jaar laat ik 

verstek gaan

Nee, maar ik ga dit jaar wel

Nee, ik ga niet naar WiSH

Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee oneens

Het is uitgegroeid tot een 

fantastisch evenement

Het is een mooi evenement.

Ook al is het groter geworden;

het lokale karakter blijft

Ik vind het prima zoals het nu is

Het is te groot en commercieel

geworden

Het lokale karakter is verdwenen

Ik ga nooit naar WiSH, heb hier 

geen mening over

Anders

Hoe vindt u dat 

WiSH Outdoor zich 

ontwikkeld heeft 

van de eerste editie 

tot en met nu?

‘WiSH Outdoor

is een aanwinst 

voor de gemeente 

Laarbeek’.

Was u een van deze 

bezoekers?

24%

8%

7%

62%

30%

14%

64%

11%
10%

5%
5%

20%

3%

2% 1%

54%

Aarle-Rixtel - Traditiegetrouw 
wordt op de zaterdag van Open 
Monumentendag -met dit jaar als the-
ma: ‘Op reis’- de Nationale Orgeldag 
gehouden. Het is voor de dertiende 
keer in successie dat dit evenement in 
het gehele land wordt georganiseerd. 

De Nationale Orgeldag vindt dit jaar 
plaats op zaterdag 13 september. Wie 
dat wenst (jong en oud), kan tussen 
14.00 uur en 17.00 uur kennismaken 
met het prachtige Smits-orgel (in 1854 
gebouwd, dus 160 jaar oud!) in de kerk 
van Onze Lieve Vrouw Presentatie te 
Aarle-Rixtel. Het machtige instrument 
kan worden bekeken, bespeeld en 

beluisterd. Een aangename en wellui-
dende kennismaking.

Rob Rassaerts, organist van de kerk, 
geeft tekst en uitleg en demonstreert 
de mogelijkheden/de eigenschap-
pen van dit monumentale instrument. 
Allemaal zeer de moeite waard. U bent 
van harte welkom.
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VANAF AUGUSTUS VOLOP NIEUWE NAJAARS COLLECTIE

Laarzen nu €20,00

Schoenen en slippers nu €10,00€10,00€10,00

Laarzen nu €20,00€20,00

Kinderkleding

50% korting
Zomercollectie
Dameskleding
van 20% tot 
50% korting

50% korting50%
50% korting50%
van 20% tot 20%

Beleef kindervoorstellingen in Openluchttheater Mariahout
Mariahout - In de zomervakantie zijn 
er iedere maandag en donderdag 
leuke kindervoorstellingen te zien in 
Openluchttheater Mariahout. Deze 
week met Jeugdtoneelvereniging 
Mariahout en VOF de Kunst. 
De Nieuwe Kleren van de Keizer

Na de spetterende première van vo-
rige week is de nieuwe voorstelling 
van Jeugdvereniging Mariahout op 
maandag 21 juli weer te zien in het 
openluchttheater. De jongerengroep 
van toneelvereniging Mariahout 
heeft zich gestort op een gemoder-

niseerde versie van het sprookje 
de Nieuwe Kleren van de Keizer 
en speelt daarmee de sterren 
van de hemel. 

Het leven van de keizer van 
Kwalaloempië draait slechts om 
één ding: zijn uiterlijk. De hele 
inhoud van de schatkist gaat op 

aan schoonheidsbehandelingen 
en de prachtigste kostuums. 

En dat zorgt voor een  hoop 
problemen in    zijn land. 

In ‘De Nieuwe Kleren 
van de Keizer’ is 

niets wat het 
lijkt en 

bl i jkt 

niemand te zijn wie je dacht dat hij 
was. Een spannend en humoristisch 
sprookje in Oosterse sferen, voor 
jong en oud.

VOF de Kunst
Op donderdag 24 juli staat VOF 
de Kunst in het openluchttheater. 
Popmuziek voor de allerkleinste, met 
liedjes die ieder kind kent. ‘Dikkertje 
Dap’, ‘Uit Logeren’ en nog veel 
meer. We verwachten dan ook dat 
alle kinderen (en hun ouders) om het 
hardst mee zullen zingen en -swin-
gen. 

We kennen VOF de Kunst van de 
meest gespeelde kinder-cd’s van 
Nederland. De muzikanten ma-
ken nog steeds popmuziek en in 
Openluchttheater Mariahout mogen 
de kinderen en hun ouders de liedjes 
allemaal meezingen! De kindervoor-
stellingen verkopen al jaren in rap 
tempo uit, dus wees er snel bij.

Kindervoorstellingen begin-
nen om 14.30 uur. Voor kaar-
ten en meer informatie ga je naar 
www.openluchttheater-mariahout.nl.
Openluchttheater Mariahout, be-
leef meer!

Kindervoorstellingen in het 
Openluchttheater Mariahout

Recensie
Roy Donders look-alike � oreert in 
De Nieuwe Kleren van de Keizer
Door Ingrid Tukkers

Mariahout - “Zullen we scheetjes 
laten en door de modder rollen?” 
Dat oppert een soldaat in de kin-
dervoorstelling De Nieuwe Kleren 
van de Keizer, bang om met kei-
zerin Mitsubishi op oorlogspad te 
moeten gaan. Het theaterstuk ging 
zaterdagavond in het Openlucht-
theater van Mariahout in première. 
Met kinderlijke poep-en-plashumor 
ontlokte schrijfster en regisseuse 
Michelle van Daalhoff een lach op 
de snoeten van de jongste kijkers. 

Van Daalhoff bleek in staat het stuk 
een extra dimensie te geven met 
een verwijfde keizer, een barbaarse 
keizerin en een travestiet. De drie 
karakters vormen een opzienba-
rend gezelschap dat elkaar mani-
puleert en voorliegt. 

De extreem ijdele keizer (Bart van 
Turnhout), een ware Roy Donders 
look-alike, stelt alles in het werk 
om aan nieuwe kleren te komen. 
De keizerin (Debbie Segboer) uit 
een naburig land is, om persoon-

lijke redenen, uit op de kop van 
de keizer en verzint een list om het 
paleis in te komen. En de eerste 
minister (Peter van der Burgt) wil 
zeggenschap over de financiën en 
probeert verkleedt als vrouw de 
keizers beslissingen te beïnvloeden. 

Iedereen wordt ontmaskerd en al-
les komt goed. Maar niet voordat 
de keizer in zijn bijna-nakie op het 
toneel verschijnt en de eerste mi-
nister vol walging met zijn vingers 
zijn tong schraapt nadat hij de kei-
zer heeft gezoend.

De Nieuwe Kleren van de Keizer 
van Toneelvereniging Mariahout is 
op 21 juli en 31 juli nog te zien in 
het Openluchttheater Mariahout.

Torenakkerweg, Aarle-Rixtel      Tel. 0492 382743      Mob. 06 50281483   
www.johnpenningsnatuursteen.nl      www.granietenkeukenbladen.nl

Tegelbak in graniet
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LAARBEEKSE FAMILIEBERICHTEN

Gratis taart voor de jarige!

Stuur een foto van de jarige naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl en maak kans op 

een gratis taart. De taart is af te halen op 
onderstaand adres, op vertoon van deze 

advertentie. Gelieve eerst te bellen.

Dorpsstraat 19
Aarle-Rixtel

Tel: 0492-385957

Jarige Van De Week:

Gratis taart voor de jarige!
Pr ofi ciat 

Jarige Van De Week:

Robin en Rik Iven MOOI IN CONTACT
Ik ben een leuke vrouw van 51 jaar zonder 
kinderen. Ik zie er netjes uit. Ik zoek een 
leuke, nette man van ongeveer 49/50 jaar 
oud voor een vaste relatie. Brief onder num-
mer 1707. Heuvelplein 3, 5741 JH, Beek en 
Donk

AANGEBODEN

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

www.cateringdekannelust.nl
•   frietwagen op locatie
•   complete barbecues
•   koud-/warm buffet
•   borrelhapjes

06-40806493

Thuiskapster bij u aan huis. Betaalbaar 
en goed, met ruim 11 jaar ervaring. Bel 
nu 06-21862206 voor een afspraak.

BEL DE SPECIALIST
RIOOLONTSTOPPINGEN o.a. keuken, 
badkamer, toilet en dakgoten. Vervangen 
oude riolering, reinigen dakgoten. RISERO 
Rioolservice. Willy van der Rijt. Tel. 0413-
206181 Mob. 06-10025295 www.risero.nl

GEVONDEN
Sleutel gevonden op de hoek Akker-
muntstraat/Zaagmolenweg op maan-
dag 14 juli. Voorzien van groen plastic 
labeltje. Tel. 06-40465925

GEVRAAGD
V+V Handelsonderneming, het adres voor het 
ophalen van alle bruikbare spullen, gebruikte 
en partijgoederen, woning/boedelontruiming, 
oud ijzer en metalen, defecte elektro en ook 
inkoop spullen + partijen ijzer. De Esdoorn 4. 
Tel. 0492-464791 of Mob. 06-30615708

Te koop gevraagd: marktspullen, antiek, 
klokken, beelden, kleingoed zoldero-
pruimingen, etc. Tel. 06-13208306

Gratis ophalen van uw oud ijzer, accu’s 
s, tv’s, kabels, computers, zonnebanken, 
elektronica, � etsen, witgoed, bruingoed, 
zink, lood etc. OHD Tel. 06-11070700

Kringloopwinkel Laarbeek/Gemert/Bakel/Veg-
hel haalt nog altijd uw gebruikte meubels bij u 
op. Ook uw witgoed wordt door ons opgehaald. 
Winkel: Leije 6, Gemert Tel. 0492-368747

Goed tehuis gezocht voor 2 konijntjes en 1 cavia. 
Hebben altijd samen gezeten. Tel. 0492-461617

Gezocht: veetrailer, kleinveetrailer, ponytrailer 
voor achter de auto .Reactie graag met goede 
omschrijving, prijs, foto’s en staat van onderhoud 
naar j.rooijackers@planet.nl.

Gevraagd: steigervoetjes en lippen on-
geveer 50 stuks. Tel. 06-51052986

OVERIG
Aanstaande zaterdag 19 juli  inboedel-
verkoop van 10.00u-16.00u Kempenstraat 
13, Aarle-Rixtel

Gratis af te halen: 40m2 klinkers. 
Tel. 06-24879750

Gratis afhalen: 150 vuilwerkstenen (nieuw) en 
150 schone kalkzandstenen (gebruikt) 
tel. 06-42796530

Gratis af te halen, 3 jonge poesjes. 1 rood  en 
1 zwart/wit katertje en 1 zwart/wit gestreept 
poesje. Moeder is een halve Blauwe Rus. Tel. 
06-23338723

TE KOOP
Te Koop Jonge bruine legkippen, volledig in-
geënt. Tel. 0499-471755 Mob. 06-13894215

E-bike te koop, merk: Flyer. 5 jaar oud. Meer 
informatie verkrijgbaar via tel. 0492-462185

1 biketrailer voor 2 elektrische � etsen zit nog 
in de verpakking nieuwprijs €1.180,00. Doe 
een aannemelijk bod. Dan is hij van u. Tel. 
06-41100049

Radio versterker met extra CD speler, met 2 
staande boxen. Merk: Kenwood. Samen met 
platenspeler Merk: Lenco en DVD Speler 
Merk: Philips. Prijs n.o.t.k. Tel. 0499-473053

4 Chihuahua pups te koop. 3 teefjes en 1 reu, 7 
weken oud. De pups zijn ingeënt en hebben een 
paspoort. Prijs: €450,00 p.st. Tel. 06-23337932

Elektrische heren� ets te koop, merk Puch. 
4 jaar oud. Voor meer informatie tel. 06-
53912500

Te koop: Prima Airco Split Unit pomp (type 
AOHB 184CC) Koelcapaciteit 5,2 kW 
(=17700 Btu). Verdampen (type ASHA 18 
LCC). Tevens ventileren, drogen of ver-
warmen. Capaciteit 6,25 kW (=21300 btu) 
Koelmiddel R410A. Complete unitprijs: 
€650,00. Voor meer info tel. 0492-462700

VACATURES
Wij zijn op zoek naar een vutter/gepen-
sioneerde chauffeur met groot rijbewijs, 
voor enkele uren per week. Voor meer info, 
bel 0492-461345

VERLOREN
Verloren tijdens WiSH: zwarte HTC telefoon 
in roze hoesje met een wit rondje erop met 
tekst: ‘Whatever you do, do it GOOD.’ Vin-
der aub bellen met 06-10020307

Fietscomputer van het merk RIH. 
Zondagmorgen 13 juli op de weg van Maria-
hout – Sint Oedenrode. Tel. 0499-421943

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

info@mooilaarbeek.nl tel.: 0492-832182

Zoekertjes
Zoekertjes opgeven?

Deze vriendelijke jongeheer,
Is vanaf zaterdag geen 28 meer!

Gefeliciteerd 
Stef!

In memoriam
In mijn vrije tijd struin ik het 
liefst over mijn landgoed 
in flodderkleren en stoere 
rubberlaarzen maar als ik 
aangekondigd bezoek ontvang 
sta ik gesoigneerd-tot-aan-mijn-
vingertoppen aan de poort. Zo 
stond ik een keer op high-heels 
mijn bezoek uit te zwaaien toen 
ik werd opgeschrikt door een 
enorm geschreeuw. Twee wilde 
podencohonden hadden een 
wilde kat gevangen! De ene 
hond had de kop in zijn bek 
en de andere hond trok hem 
aan zijn staart. De kat werd als 
het ware uiteengerukt. Moet 
ik er nog bij vermelden dat dit 
gruwelijke tafereel zich in de 
rivier afspeelde. Normaliter staat 
daar geen drup water in, op dát 
ongelukkige moment juist wél. 
Ik bedacht me geen moment 
en dook zó de rivier in voor een 
poging de arme kat te redden. 
Op de bodem van de rivier 
nam ik een grote steen en sloeg 

daarmee de linkerhond op zijn 
kop. Toen die losliet nam ik de 
kat in een houtgreep en sloeg 
vervolgens de andere hond de 
kop in. Onderwijl schreeuwde 
ik net zo hard als de gehavende 
kat die ik niet los wilde laten. 
Gelukkig kwam mijn buurvrouw 
met haar off-road-jeep 
aanrijden toen ik op high-heels, 
gelakte nageltjes én kat uit de 
rivier stapte. Een paar woorden 
en minuten verder holde ik bij 
de dierenarts de behandelkamer 
binnen met álle Spaanse SOS-
woordjes die ik maar verzinnen 
kon. De krijsende kat werd 
door twee dierenartsen meteen 
geholpen en op Intensive-care 
ondergebracht. Ondertussen 
stond ik in de wachtkamer als 
een verzopen kat… in mijn 
allermooiste creatie uit te 
druipen. Nat tot aan mijn string! 
Toen alles onder controle was 
dirigeerde de dierenarts mij naar 
de behandelkamer. Toen pas zag 
ik hoe erg ik was toegetakeld. De 
aardige dierenarts behandelde 
ook mijn wonden en diepe 
schrammen. Mijn aardige 
buurvrouw bracht me thuis. 
Verbonden. Doorweekt.
Vervolgens ging ik iedere dag 
even naar de dierenarts op 
kattenbezoek en het opnieuw 
laten verbinden van mijn 
wonden (knipoog). Het duurde 
ongeveer een week toen de kat 
kon worden opgehaald. Maar 
een verblijfsvergunning voor 

de kat zou thuis zijn uitgelopen 
op een (v)echtscheiding. Mijn 
man wilde er absoluut niet van 
weten om weer een kat in huis 
te nemen. Volgens hem is een 
mooie kat een dooie kat! Mijn 
aardige buurvrouw dacht daar 
gelukkig anders over, dus kwam 
de kat bij haar. 
Na een paar wen-dagen liep 
mijn nieuwe buurkat naar de 
onheilsplek waar ze eerder 
door de wilde honden was 
aangevallen toen de k**hond 
van herder Raphaël hem in het 
vizier kreeg. Ik hoorde slechts 
een kleine miauw. Blijkbaar was 
er voor deze kat geen plekje op 
deze wereldbol. Het leven werd 
hem niet gegund. R.I.P. En ik 
likte mijn wonden! Adios. 

Ik groet Laarbeek met Spaanse 
zonnestralen. Anne Wittebol-
Aarts. www.FincaErbalunga.
com 

Luchtpost

Spanje

Dorpsstraat 19,  Aarle-Rixtel
0492-385957

www.bakkerijvanbrug.nl

Koen, g
efelicit

eerd 

met het 
behalen

 

van de titel 

Master of 
Science

Openingstijden:  ma. gesloten • di. t/m vr. 9.00 tot 12.30 - 13.15 tot 18.00 • za. 9.00 tot 16.00 
Wilhelminastraat 26 • Mariahout • T 0499 - 42 16 68 • www.raaymakersbv.nl

Keukens • Kasten
Deuren • Kozijnen

HET IS WEER TIJD 
VOOR HORREN!
VOOR ELKE DEUR 

OF RAAM 
EEN HOR, 

OP MAAT EN
 IN ELKE KLEUR.

Vakantiesluiting: 25 juli vanaf 17.00 u t/m 16 augustus

Prachtige Kozijnen
van kunststof of hout

Bij het plaatsen van een geboorteadvertentie krijgt u 
een gratis speelgoedtrein met de naam van uw kind 

bij Intertoys Beek en Donk.

Meld uw kind aan via info@mooilaarbeek.nl 
of kom langs op Heuvelplein 3 in Beek en Donk

Bij het plaatsen van een 
geboorteadvertentie krijgt 
u een gratis speelgoedtrein 

met de naam van uw kind bij 
Intertoys Beek en Donk.

Meld uw kind aan via 
info@mooilaarbeek.nl of kom langs 
op Heuvelplein 3 in Beek en Donk

Anti-aging Center

Als uw huid u lief is

Dorpsstraat 69, Aarle-Rixtel

0492-320759

www.beautytouch.nl
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Grote kans dat je nu 
te veel betaalt voor 
je betaalrekening*

En om te kijken of dit ook voordelig is 
voor jou, hebben we de betaalrekeningen 
van verschillende banken op een 
rijtje gezet. 
Nieuwsgierig? Neem gerust een kijkje op 
snsbank.nl/vergelijkjebetaalrekening. 

*  Kijk op snsbank.nl/vergelijkjebetaalrekening hoe de vergelijking is gemaakt.
**   

Kun jij besparen op je betaalrekening?
Bij SNS Betalen, de betaalrekening
van SNS Bank, krijg je 1,25% rente**
op je betaalrekening. En is een tweede
betaalpas altijd inbegrepen. Dat is best
voordelig.

Variabele rente op jaarbasis per 1-5-2012. Rente tot een saldo van maximaal €5.000.
Wijzigingen voorbehouden.

Ridderplein 27
5421 CW Gemert

Mooi Jong in het Vak
Hondentrimsalon Mark: Welzijn hond staat 
op eerste plaats

Al van jongs af aan wilde Mark Stoop (27, 
Beek en Donk) werken met dieren. Na de 
basisschool trok Mark naar een groenschool 
en koos hij voor de richting ‘dierhouderij’. 
Ook zijn vervolgstudie werd een opleiding in 
de richting van de dieren.

Hij ging verder aan het Helicon in Nijmegen 
en kwam met zijn stage terecht bij een 
hondentrimsalon. In plaats van een periode 
volgde hij meerdere perioden tot het einde 
van zijn opleiding. Na zijn afstuderen is hij 
in dienst getreden bij het hondentrimsalon 
waar hij eerder stage had gelopen. Daarnaast 
volgde hij de cursus voor hondentrimmer en 
is hij nog een andere opleiding gaan volgen. 

Dit jaar kreeg Mark de mogelijkheid om 
zijn eigen salon te kunnen openen aan het 
Heuvelplein 23 in Beek en Donk, waar hij 
samen met zijn vriend Dirk woont.

Mark: “Ik heb veel verschillende rassen gezien 
en getrimd. Hierdoor zijn dan ook alle rassen 
welkom bij mij in de salon, niet alleen kleine 
maar ook grote honden. Een behandeling 
is alleen mogelijk op afspraak. Het welzijn 
van de hond staat bij mij altijd op de eerste 
plaats.”

Een afspraak maken met Hondentrimsalon 
Mark kan via onderstaande gegevens. Mark 
ziet u en uw viervoeter graag verschijnen.

Heuvelplein 23           Beek en Donk           06-42549094

www.hondentrimsalonmark.nl

Reünie fabriek Kerssemakers 
Beek en Donk – Wie heeft er zin in 
een geweldig feest met veel oude be-
kenden? Het gaat om een reünie van 
de fabriek Kerssemakers. Deze reünie 
is bedoeld voor alle mensen die ook 
maar ooit bij Kerssemakers gewerkt 
hebben.

Mensen die in de Breierij, nop en 
stopperij, spoellerij, ververij, sme-
derij, kantine, stalenkamer, kantoor, 

laboratorium, schoonmaker(st)ers en 
magazijn hebben gewerkt, kunnen 
zich aanmelden. Heb je interesse? 
Meld je dan zo snel mogelijk aan. Bij 
voldoende belangstelling gaat de re-
unie plaatsvinden medio oktober/no-
vember. Aanmelden kan telefonisch 
na 18.00 uur bij Lies Kluijtmans tel. 
0492-463245, Annemie Kandelaars 
tel. 0492-361088 of Hannie van Gend 
tel. 0492-464900.

Afscheid Carien Verpalen bij kinderopvang Klavertje Vier
Beek en Donk - Tijdens het zo-
merfeest op 9 juli nam Fides 
Kinderopvang Klavertje Vier af-
scheid van Carien Verpalen als pe-
dagogisch medewerkster. Ondanks 
dat het buiten met bakken uit de 
lucht viel en dus het springkussen 
niet gebruikt kon worden, is het 
feest zeer zeker niet in het water 
gevallen. Onder gitaarbegeleiding 
zongen ouders en kinderen liedjes, 
er werd geknutseld en kinderen 
werden geschminkt. De middag 
werd afgesloten met het afscheid 
nemen van Carien. Ook haar kinde-
ren, kleinkinderen, collega’s en ex-
collega’s waren hierbij aanwezig.

Carien is in 1974 begonnen als me-
dewerkster van de peuterspeelzaal. 

In 1993 is zij aangenomen bij Fides 
kinderopvang. Carien werkte daar 
deels als stagiaire, omdat ze de op-
leiding SPW volgde, maar ook al 
deels als vaste medewerkster. Toen 
in oktober 1993 kinderdagverblijf 
Klavertje Vier van start ging, is 
Carien daar vanaf het begin werk-
zaam geweest. Veel kinderen zijn 
door Carien in hun eerste 4 levens-
jaren met liefde verzorgd, begeleid 
en opgevoed. Kinderen stonden 
voor haar altijd op de eerste plaats. 

In augustus gaat Carien stop-
pen bij Klavertje Vier. De deur 
van Klavertje Vier zal altijd voor 
haar open blijven staan om met 
de kinderen te komen spelen, een 
verhaaltje voor te lezen of zomaar 

even een kijkje te komen nemen, 
want dat ze de kinderen gaat mis-
sen dat is zeker.  

LEZERSPODIUM
ABL pleit voor grotere algemene reserve
Tijdens de raadsvergadering van 10 juli 
jl. stond de Programmarekening 2013 
op de agenda. Door middel van de Pro-
grammarekening legt het college ver-
antwoording af aan de raad over het 
gevoerde beleid in het afgelopen jaar. 
Het resultaat van de Programmareke-
ning was goed, er is een positief saldo 
geboekt van bijna 1,1 miljoen euro. De 
resultaten moeten naar onze mening 
wel in het juiste perspectief worden 
gezien. 

Het eerste punt betreft het onderhoud 
van het openbaar groen. In de vorige 
collegeperiode is op dit gebied een for-
se bezuiniging doorgevoerd. Zo wordt 
minder onderhoud gepleegd en is veel 
openbaar groen vervangen door gras. 
Dit levert met regelmaat klachten op 
vanuit de burgers.  In de Programma-
rekening viel echter op te maken dat 
nog eens ruim €110.000,- is bespaard. 
Dit vinden we onwenselijk en ABL pleit 
daarom voor een optimale inzet van 
beschikbare gelden, daar het groen een 
visitekaartje is van de gemeente. 

Het tweede punt betreft de grondex-
ploitaties. Ook dit onderwerp verdient 
volgens ons aandacht. In de accoun-
tantsverklaring, behorende bij de Pro-
grammarekening, is duidelijk aangege-
ven dat “vanwege onzekerheden in de 
markt en de project specifieke risico’s 
het noodzakelijk blijft om de grondex-
ploitaties zeer nauwgezet te blijven vol-
gen.”  Daarom hebben we het college 
gevraagd om de raad goed te blijven 
informeren en tijdig risicoanalyses uit te 
voeren. Daar de grondnota pas in het 
najaar wordt besproken, konden we 
ons helemaal vinden in het voorstel om 
het overschot in de algemene reserve 
op te nemen. Overigens is in 2011 door 
de Raad ook al beslist meevallers op te 
nemen in de algemene reserve. 

In de vergadering werd echter door 
PNL het idee geopperd om te grond-
prijs te verlagen om de grondverkoop 
te stimuleren. Dit vonden we als ABL 
geen goed idee. Het verbaasde ons 
zelfs. 

Allereerst zijn de grondprijzen ten op-
zichte van de ons omringende gemeen-
tes al laag. Daarnaast hebben we het 
geld (mogelijk) erg hard nodig om de 
Laarbeekse financiën op orde te hou-
den. Eveneens vragen we ons af wie er 
van de meevaller profiteert. ABL vindt 
dat dit zo veel mogelijk burgers van 
Laarbeek moeten zijn. Door het alter-
natieve voorstel lopen we het risico dat 
voornamelijk de woningcorporaties en 
projectontwikkelaars gaan profiteren 
en niet de burger. 

Vandaar dat ABL bij het standpunt is 
gebleven om het positieve saldo op te 
nemen in de algemene reserve om alle 
Laarbeekse burgers te laten profiteren 
van deze meevaller. 

Namens ABL,

Ron Verschuren, 
Monika Slaets-Sonneveldt 
en Jordy Brouwers

Carien Verpalen nam vorige week 
afscheid van kinderopvang Klavertje Vier 

Getuige(n) ongeval Oranjelaan gezocht
Beek en Donk - Op 21 mei heeft 
Wieger van der Burgt een ongeluk 
gehad op de Oranjelaan in Beek en 
Donk met zijn wielrenfiets. Hij is toen 
met zijn fiets over een van de twee 
loslopende honden gevallen. 

Een getuige heeft dit allemaal zien ge-
beuren en hij is nu dringend op zoek 
naar die persoon in verband met be-
wijsvoering. De getuige (man) fietste 

vanuit Beek en Donk in de richting van 
Aarle-Rixtel en had lang golvend haar 
dat tot zijn schouders kwam. Haarkleur 
vermoedelijk grijs of bruin en hij droeg 
een blauw shirt. 

Mocht u deze persoon kennen of  
Wieger in contact kunnen brengen 
dan hoort hij graag van u. Wieger is te 
bereiken via tel. 06-52294522 of per 
mail ongeluk@wvdburgt.nl.

Mooi Dier
Op zoek...
Deze vriendelijke grote reus is Kay, een 
kruising Hollandse Herder. Kay is bij ons 
in de opvang voor herplaatsing, omdat 
zijn baas helaas is overleden. Kay is een 
schat van een hond, die ervan geniet 
veel tijd met zijn baas door te brengen. 
Hij is gewend om in huis te wonen, het 
is een echte gezelschapshond, maar 
dan wat groot uitgevallen. Kay zijn 
grootste hobby’s zijn het apporteren 
van tennisballen en samen met de baas 
lange wandelingen maken in het bos. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in Kay 
bent u welkom tijdens openingsuren bij onze dierenopvang of kunt u 
onze site bekijken, www.voorstegrootel.nl, 0492-381490.

Naam:       Kay
Leeftijd:    6 jaar
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Munten, kaarten, postzegels en thee-
zakjes. Het zijn zo maar wat populaire 
verzamelitems. Maar er is nog veel 
meer. Mensen verzamelen de meest 
bijzondere dingen, ook in ons Mooi(e) 
Laarbeek.

Op zoek naar een verzamelaar 
voor de maand waarin de Tour de 
France van start is gegaan, belt De 
MooiLaarbeekKrant aan bij Theo van 
Berlo. Theo woont aan de Brugstraat in 
Beek en Donk. Vol trots vertelt hij over 
zijn enorme verzameling lichtreclames 
van fietsenmerken en oude wielershirts.

Theo van Berlo
Theo is 52 jaar. Hij is werkzaam als lei-
dingtekenaar bij Endinet. Van zijn 12e 
tot zijn 47e was Theo actief als ama-
teurwielrenner. “In de winter cross en 
in de zomer elke week koersen”, vertelt 
hij. Vijf jaar geleden is hij gestopt met 
wielrennen. Tot het laatst bleef Theo 
fietsen op oud materiaal, het ‘stalen 
ros’, terwijl anderen gebruikmaakten 
van een  aluminium of een  carbon 
frame. “Vaak had ik met mijn oude 
materiaal meer bekijks dan die jongens 
met hun moderne fietsjes”, lacht Theo. 
“Maar op het laatst kon ik ze niet meer 
bijhouden.”

De verzameling
Speciaal voor deze gelegenheid heeft 
Theo een deel van zijn verzameling 
tentoongesteld op de ‘opkamer’. Er 
staan twee nostalgische wielrenfiet-
sen en een groot aantal kleurige licht-
reclames. De meest bekende merken 
staan erbij zoals, Batavus, Gazelle, 
Raleigh. “Wat hier staat is nog maar 
een klein deel. Ik heb in totaal onge-
veer 80 lichtreclames!”, vertelt Theo 
trots. Daarnaast is hij wielershirts gaan 
verzamelen. “Liefst de wollen shirts”, 
want die hebben karakter”, aldus 
Theo. Hij weet bij ieder shirt wel iets 
te vertellen. Bekende wielercoryfeeën 
als ‘De Kneet’, ‘De Vleut’, Zoetemelk 
en Kuiper  passeren in een rap tempo 
de revue. Namen van legendarische 
wielerploegen zoals, Frisol, Molteni,  
Peugeot-Michelin, Caballero, komen 
voorbij. Theo heeft inmiddels 300 
shirts verzameld van prof- en ama-
teurploegen.

Het begin 
Elke avond struint Theo internet af, 
op zoek naar shirts die hij nog niet 
heeft. In de weekenden bezoekt hij 
markten en kofferbakverkopen in de 
hoop daar een Televizier- of Mars 
Flandriashirtje te vinden. Als hij geluk 
heeft, koopt hij een shirt voor €2,-. 
Soms moet hij meer dan €100,- beta-
len. En als hij een mooi shirt op de kop 

heeft kunnen tikken, sealed hij het in 
en bergt het op in plastic boxen. Zijn 
grote angst is dat zijn verzameling 
aangetast wordt door de mot. “Een 
verzamelaar is eigenlijk een egoïst”, 
vertelt Theo. “Je wilt iets in je bezit 
hebben. En als je het hebt, berg je 
het op en je kijkt al weer uit naar het 
volgende dat je graag zou willen heb-
ben.”

Toekomst.
Theo verwacht niet dat zijn verzame-
ling ooit compleet zal zijn. In de toe-
komst is hij van plan om een ‘motvrije’ 
ruimte van cederhout te maken zodat 
hij zijn verzameling mooi kan uitstal-
len. Verder heeft Theo het druk met 
zijn enorme tuin. “Of er ook nog tijd 
is voor wielrennen?”, informeert De 
MooiLaarbeekKrant. “Jazeker”, ant-
woordt Theo, “tourfietsen, meestal 
alleen, maar ik kom tegenwoordig 
zelden boven de 30 km  per uur uit”.

Oproep
Misschien zijn er nog wel lezers of 
oud-wielrenners die mijn verzame-
ling kunnen aanvullen”, besluit Theo 
hoopvol het gesprek. Zij kunnen con-
tact opnemen met Theo van Berlo, 
Brugstraat 16, Beek en Donk, Tel. 
0492  464531, E-mail: theovberlo@
hetnet.nl. 

Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...Mooi Laarbeek Verzamelt...
Theo van Berlo te midden van zijn verzameling

Ondernemend Laarbeek sluit eerste helft 2014 
proostend af 
Redacteur: Nikki Barten
Fotograaf: Joost Duppen

Beek en Donk – In de Muziektuin 
stond het afgelopen donderdag 
gezellig vol. Stichting Bedrijven 
Belangen Laarbeek (SBB) sloot 
met ondernemend Laarbeek bij het 
Parkpaviljoen de eerste helft van 
2014 af. Dit gebeurde middels een 
gevarieerd programma.

Barbecue 
De SBB is een vereniging voor alle on-
dernemers in Laarbeek en telt op dit 
moment zo’n 150 leden. Ongeveer 
70 personen kwamen donderdag-
avond naar het Parkpaviljoen. Na 
een welkomstwoordje van voor-
zitter Roel Janssen stak keurslager 
Danny Megens de barbecue aan. 
De heren van ‘Laarbeeks Blond’ - 
het nieuwe Laarbeekse, zelf gebrou-
wen bier - hielden een kort praatje 
over hun uit de hand gelopen hob-
by. Het bier viel bij veel mensen in 
de smaak en vloeide op deze avond 
dan ook rijkelijk. Ook waren de on-
dernemers in de mogelijkheid om 
twee verschillende soorten wijnen 
te proeven. Deze wijnen waren af-
komstig van Maarten Luijten, een 
Laarbekenaar die sinds een aantal 
jaren in Portugal woont en daar een 
eigen wijngaard heeft.

Lieke van Duppen, bekend van 
het televisieprogramma Starmaker, 
verzorgde de muziek op deze 
avond. Het zorgde voor een gezel-
lig geheel. Rond de klok van 21.30 
uur sloeg het goede weer om en 
moesten de aanwezigen de bijeen-
komst noodgedwongen binnen 
voortzetten. Dit mocht de pret niet 
drukken. Cabaretier Marlon Kicken 

uit Aarle-Rixtel was aanwezig op 
de barbecue en installeerde al-
vast zijn spullen. Na een hu-
moristische sketch van een 
half uur borrelden de on-
dernemers nog een hele 
tijd na, om zo proostend 
met elkaar tot een goed 
einde van de eerste 
helft van 2014 te ko-
men.  

Meer informatie 
De SBB is op dit mo-
ment bezig met een 
vernieuwingsslag. Na 
de zomer worden de 
nieuwe ideeën aan de 
leden gepresenteerd. 
De SBB wil meer jonge 
ondernemers aan de 
vereniging gaan bin-
den en zich focussen 
op netwerken. Ben jij 
ondernemer en nog 
geen lid van de SBB? 
Voor meer informatie 
kun je mailen naar se-
cretaris Pieter Kuhn via 
secretariaat@sbblaarbeek.nl.

Vele mensen genoten van de barbecue 
afgelopen donderdag bij het Parkpaviljoen

Lieke van Duppen verzorgde 
de achtergrondmuziek bij de 
ondernemersbarbecue 

Waar was dit?
Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de re-
dactie van MooiLaarbeek. Dit kan per mail via 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl . Wie weet is jouw ant-
woord hier volgende week te lezen!

Op de foto van vorige week kwamen diverse 
reacties binnen

De foto in De  MooiLaarbeekKrant 
van 10 juli 2014 is kasteel Eikenlust het gedeelte aan de vijver waar 
de oude notaris van Thiel woont  aan de Kasteellaan 4 Beek en Donk 
Stien van Dujnhoven
-----------------------------------------------------------------------------------------
Dit is Kasteel Eijkenlust, daar heb ik gewerkt toen ik een jong meisje (17 of 18) 
was. Toen woonden daar jonker Lodewijk (kasteel) en jonker Jan (in het witte huis). 
Lodewijk had geen kinderen, Jan wel. 
Betsie Rooyackers
----------------------------------------------
Dit is kasteel Eijckelust in Beek en Donk. 
Groetjes,
Brigitte Vereijken
----------------------------------------------
Bij het kasteel Eikelust in de winter is onze buurt daar aan het schaatsen. 
Fam. Van Thiel staat dan met warme chocomel voor ons klaar, heel gezellig! 
Met vriendelijke groeten familie van Laarhoven 
-----------------------------------------------------------------------------------------
De oplossing van de foto is het gebouw achter kasteel Eykenhorst bij het gebouw 
is ook een vijver maar het is verboden om te gaan vissen.
Christ van den Hoogenhoff

Historische beelden

Weet jij het antwoord? Laat het weten aan de re-
dactie van MooiLaarbeek. Dit kan per mail via 

www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

Geef om Jayden, 
elke euro is er één.
www.computerslaarbeek.nl         06 27 05 21 20

elke euro is er één.
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Gemeente Laarbeek

Bezoekadres:
Koppelstraat 37
5741GA Beek en Donk

Correspondentieadres:
Gemeentehuis Laarbeek
Postbus 190
5740AD Beek en Donk
T:  0492-469700
E:  gemeente@laarbeek.nl
www.laarbeek.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag:
09.00 - 12.30 uur

Woensdag:
09.00 - 12.30 uur
14.00 - 17.00 uur (burgerzaken)
18.00 - 19.30 uur (burgerzaken en 
omgevingsloket)

* Voor het aanvragen van produc-
ten van burgerzaken en voor het 
omgevingsloket moet u een af-
spraak maken. Dit kan telefonisch 
of via de website.

Gemeentewerf Laarbeek:

De Stater 5
5737RV Lieshout
T  0499 425052
E  gemeentewerf@laarbeek.nl

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag: 
08.00 - 12.00 uur.

* Let op: voor het storten van afval 
moet u niet op de gemeentewerf 
zijn, maar op de milieustraat.

Milieustraat Laarbeek:

De Stater 2
5737RV Lieshout
T  0499 422775

Openingstijden milieustraat:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag, donderdag en vrijdag: 
13.00 tot 17.00 uur

Zaterdag:
09.00 tot 16.00 uur

Gemeenschapshuizen:

Ontmoetingscentrum 
Otterweg 29
5741 BC Beek en Donk
Tel: 0492-465181

Dorpshuis Lieshout
Grotenhof 2
5737 CB Lieshout
Tel: 0499-422878

Buurthuis Mariahout
Bernadettestraat 43
5738 AV  Mariahout
Tel: 0499-422081

Multifunctioneel 
Centrum De Dreef
De Duivenakker 76 
5735 JB Aarle-Rixtel
Tel: 0492-382149

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vind u op www.laarbeek.nl.
• Compensatie eigen risico vervalt in 2014
• Nieuw bestemmingsplan Kom Aarle-Rixtel
• Samen bouwen in Beek en Donk
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Bezwaarschriften dient u in bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 190, 
5740 AD in Beek en Donk. Een bezwaarschrift moet u ondertekenen en moet tenminste be-
vatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het be-
sluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, is het daarnaast mogelijk om een schriftelijk ver-
zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een voorlopige voorzie-
ning vraagt u aan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector 
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U dient hierbij een afschrift van 
het bezwaarschrift te overleggen. Voor een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd.

LAARBEEK – Op woensdag 30 juli, 6 augustus en 13 augustus 2014 vervalt de middag- en 
avondopenstelling van het gemeentehuis Laarbeek.

Na het afgelopen WiSH-weekend zijn er erg veel gevonden voorwerpen achtergebleven. Als 
u iets verloren bent, kunt u deze stukken vanaf komende woensdag wellicht - na een goede 
beschrijving - bij de gemeente terugvinden.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie                   Kern  Werkomschrijving  Activiteit Verzonden
Dorpsstraat 96   Aarle Rixtel plaatsen erfafscheiding bouwen 07-07-2014
Asdonkseweg     Aarle Rixtel aanleg bos en beplanting aanleg 07-07-2014

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaar-
schrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is 
verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift 
richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-
Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is 
gericht en de gronden van het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige 
voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie 
bovenstaande regel).

Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl 
of via het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch 
informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale te-
lefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning in het 
gemeentehuis Laarbeek. 

Voorbereidingsprocedure uitbreiden 30 km/uur-zone in Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te hebben om de 
verkeersmaatregel te treffen tot het uitbreiden van de 30 km/uur-zone in Beek en Donk als 
gevolg van de uitbreidingen van diverse bedrijfspanden in het plan Bemmer IV.
Het ontwerp verkeersbesluit ligt van zaterdag 12 juli 2014 tot zaterdag 23 augustus 2014 ter 
inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun ziens-
wijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethou-
ders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar 
voren worden gebracht bij het team Leefbaarheid, telefoon 0492 469 700.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht, dat het voornemens is de 
milieugunningen voor de inrichtingen aan de Donkersvoortsestraat 1 te Beek en Donk en 
Beemdkant 18 in Lieshout geheel, en aan de Broekweg 2 te Beek en Donk gedeeltelijk in 
te trekken.

De beschikkingen en bijbehorende stukken liggen van maandag 14 juli tot en met maandag 
25 augustus ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. 
Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen 
kenbaar gemaakt worden. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en 
wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen 
kunnen naar voren worden gebracht bij de pijler Burgers en Bedrijven, telefoon 0492 469 
867. Als u zienswijzen inbrengt kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet bekend 
te maken.

Meldingen 8.41 Wet milieubeheer 
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een melding op grond van 
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend voor het installeren van een propaantank 
aan de Aarleseweg 4 in Lieshout.

De melding kunt u tijdens openingsuren inzien op de afdeling Burgers en Bedrijven in het ge-
meentehuis aan de Koppelstraat 37 in Beek en Donk. Bovendien kunt u telefonisch informatie 
inwinnen bij de heer Van den Eijnde van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

De burgemeester heeft besloten ontheffing te verlenen op grond van artikel 35 van de Drank- 
en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank voor:
• Tango Ahora uit Aarle-Rixtel voor het houden van diverse Argentijnse tango-avonden 

die worden gehouden op 5 juli 2014, 26 juli 2014, 17 augustus 2014 en 7 september 
2014, alle avonden van 17.00 tot 22.00uur en te houden rondom de muziekkiosk aan de 
Kouwenberg in Aarle-Rixtel (verzonden 3 juli 2014),

• een vlooienmarkt die zal worden gehouden op zondag 19 oktober 2014 van 10.00 tot 
17.00 uur, in de manege D’n Perdenbak, Provincialeweg 26 in Lieshout (verzonden 3 
juli 2014),

• Ondernemersvereniging LIMO voor een kerstfair die zal worden gehouden op 14 de-
cember 2014 van 13.00 tot 19.00 uur in het centrum van Lieshout (verzonden 3 juli 
2014).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes 
weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de 
gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschrif-
ten’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Tango Ahora voor het houden van diverse tangoavonden in en rondom de kiosk aan de 

Kouwenberg in Aarle-Rixtel op: zaterdag 26 juli 2014 en zondagen 17 augustus en 7 sep-
tember 2014 van 17.00 tot 22.00 uur (verzonden 2 juli 2014),

• De heer L. Cox voor het houden van een zomerkamp aan het Laar in Lieshout van 18 t/m 25 
augustus 2014 (verzonden 2 juli 2014),

• Stichting Kwizut voor het organiseren van een feestavond op zaterdag 10 januari 2015 van 
19.00 tot 1.30 in de hal van het sportcomplex en in een tent die op het bijbehorende ter-
rein wordt geplaatst aan de Muzenlaan 2a in Beek en Donk (verzonden 2 juli 2014),

• Buurtvereniging d’n Ekker voor het houden van een buurtbarbecue op het Terlingenplein in 
Aarle-Rixtel op zaterdag 30 augustus 2014 van 13.00 tot 24.00 uur (verzonden 3 juli 2014), 

• Stichting Manege De Raam voor het houden van een vlooienmarkt in de hal van de manege, 
Provinciale Weg 26 in Lieshout op zondag 19 oktober 2014 van 10.00 tot 15.00 uur (ver-
zonden 3 juli 2014),

• Bewoners Strijpsoord voor het organiseren van een pleinfeest met aansluitend een barbe-
cue op het plein in Strijpsoord in Aarle-Rixtel op zaterdag 6 september 2014 van 14.15 tot 
24.00 uur, (verzonden 3 juli 2014), 

• Rollerclub De Oude Molen voor het organiseren van een kerstrollershow in sporthal d’n 
Ekker, Muzenlaan 2a in Beek en Donk op zaterdag 13 december 2014 om 19.00 uur en op 
zondag 14 december 2014 om 11.00 uur en om 16.00 uur.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben verleend 
aan Buurtvereniging ‘De Eendracht’ voor het innemen van een incidentele standplaats voor de 
verkoop van oliebollen op het Heuvelplein in Beek en Donk op 27, 28, 29, 30 en 31 december 
2014 (verzonden 2 juli 2014).

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen zes weken 
na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente 
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Kort nieuws

Bezwaarschriften

Beperkte openstelling gemeentehuis

Gevonden en verloren voorwerpen WiSH

Verleende omgevingsvergunningen

Verkeersbesluiten

Ontwerp-intrekkingsbeschikking 
omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Wet milieubeheer

Drank- en Horecawet

Verleende vergunningen

WWW.BESTRATINGSMATERIALENBOEKEL.NL
DE VLONDER 110, BOEKEL, TEL. 06 - 203 80 151 

OOK VOOR AANLEG 
VAN UW BESTRATING
VRAAG VRIJBLIJVEND 

EEN OFFERTE AAN.

VOOR AL UW BESTRATINGSMATERIALEN
EN DIVERSE SOORTEN KUNSTGRAS!

OPENINGSTIJDEN
DI. T/M VR. 10:00 - 18:00 UUR
ZA.      09:00 - 16:00 UUR
OVERIGE DAGEN OP AFSPRAAK

Beekerheide 24a   |  Beek en Donk  |  0492-463432  |  www.jacobsautos.nl

in- & verkoop - onderhoud personenauto's 
bedrijfswagens en campers tot 3500 kg

auto 
onderdelen
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In verband met een Luikse Markt is de Floreffestraat in Lieshout afgesloten voor alle verkeer 
behalve voor voetgangers.  Deze maatregel geldt op zondag 20 juli 2014 van 6.30 tot 18.00 uur.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen om een 
omgevingsvergunning zijn ontvangen:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie                      Kern  Ingediend d.d. Werkomschrijving
Karstraat 13a         Beek en Donk 07-07-2014 - Handelingen met gevolgen voor 
      beschermende natuurgebieden
   - Milieuneutraal veranderen
Aangevraagde sloopmelding
Locatie Kern               Ingediend d.d. Werkomschrijving
Trentstraat 28 Beek en Donk       03-07-2014  renovatie dak
Beekerheide 20 Beek en Donk       30-06-2014  verwijderen asbest
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om 
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen 
worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Aanvragen omgevingsvergunning

Informatief...
     dat is mijn Laarbeek

ZORG EN WELZIJN

Brandweer
Spoed, tel: 112
Geen spoed: 040-2332155

Coöperatie Tot uw Dienst
Wijkzuster tel: 06-30 64 01 21 
info@cooperatietotuwdienst.nl

Dierenartsen
Beek en Donk:
Dierenartsencombinatie ZuidOost, 
Laarbeek, tel: 0492-462899
Lieshout:
Dierenkliniek, tel: 0499-423389

Dierenambulance De Peel
T 0492 384750 / 06 24575953

Huisartsen
Aarle-Rixtel:
Dr. Engels en Dr. Titulaer, 
tel: 0492-381253
Email: aarle-rixtel@huisartsen.nl
Beek en Donk:
Dr. Coenen en Dr. Teunisse, tel: 
0492-338000, spoed 0492-338001
Email: info@huisartsenpraktijk-
coenen-teunisse.nl
Medisch Centrum Beek en Donk, 
tel: 0492-462200, 
spoed 0492-463775
Lieshout:
Dr. Hentenaar, tel: 0499-422828, 
spoed 0499-421907
Dr. Lindeman en Dr. Rechters, tel: 
0499-421274, spoed 0499-423769

Huisartsenpost
Wesselmanlaan 25, Helmond
Tel: 0900-8861

Politie
Spoed: tel. 112
Geen spoed: tel. 0900-8844

Postzaken
Aarle-Rixtel, Kerkstraat 7
Beek en Donk, Piet van Thielplein 
30 en Heuvelplein 73
Lieshout, Dorpsstraat 54a
Mariahout, Wilhelminastraat 22b

Tandzorg
Aarle-Rixtel:
P.Kolkman en C.Martin
Broekelingstraat 8, tel: 0492-381790
P. Colen
Julianalaan 16, tel: 0492-382727
Beek en Donk:
ST Samenwerkende Tandartsen
Schoolstraat 2, tel: 0492-464486
Lieshout:
Tandartsenpraktijk Lieshout
Vogelenzang 22, tel: 0499-421836

Verpleeg- en verzorgingshuizen
Aarle-Rixtel:
Mariëngaarde, Bosscheweg 20
Zonnetij, Heindertweg 21
Beek en Donk:
De Regt, Otterwegs 19a
Lieshout:
Franciscushof, Franciscushof 17

Wit-gele Kruis
Uitleen en verkoop van hulpmiddelen
Grotenhof 44 D
5737 CB Lieshout 
T 0499-423169 
Elke werkdag open
van 10.00 tot 11.00 uur
 
Ziekenhuizen
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Tel: 040-2399111
Bezoektijden van 
13.30-14.15 en 18.45 -19.45 uur
Elkerliek Ziekenhuis Helmond
Tel: 0492-595555
Bezoektijden van 
13.30-14.30 en 19.00 -20.00 uur
Maxima Medisch Centrum Eindhoven
Tel: 040-8888000
Bezoektijden van 
13.30-15.00 en 18.30-20.00 uur 

Afvalkalender

INZAMELDAGEN

In 2014 wordt op woensdag en vrijdag huishoudelijk afval ingezameld. Laarbeek is 
daarvoor opgedeeld in twee gebieden: een binnengebied en een buitengebied.

BINNENGEBIED In het binnengebied wordt het huisvuil opgehaald op vrijdag. Het 
binnengebied omvat alle straten en woningen die binnen de bebouwde kommen van 
Laarbeek liggen en enkele overloophoekjes en straten.

BUITENGEBIED In het buitengebied wordt het huisvuil opgehaald op woensdag. Het 
buitengebied omvat het gedeelte van Laarbeek ten oosten van de N279, plus:

 Aarle-Rixtel: Bakelseweg, Oliemolen, Pater Eustachiuslaan, Peeldijk, Kasteelweg,  
 Croylaan, Laag Strijp (vanaf nummer 26), Hoog Strijp en Het Laar.

 Beek en Donk: Willemstraat, Brugstraat, Gemertseweg, Peeldijk, Loopweg, 
 Biezenweg, Broekkantsestraat, Bijenweg, Pater Van der Burgtweg, Kasteellaan, 
 Starreboslaan, Groenewoudseweg, Karstraat, Lage Dijk, De Hei, Herendijk,   
 Heereindsestraat, Auwerstraat, Donkervoortsestraat, Ooievaarsweg, Grensweg en  
 het pand Pater De Leeuwstraat 65.

 Lieshout en Mariahout: het gedeelte ten zuiden van het Wilhelminakanaal, 
 Staartweg, Beemdkant, Wielekensweg, Duin, Herendijk, Elsduin, De Stater,   
 Sonseweg, Sluisweg, Broek, Broeksteeg, Den Houw, Schutsstraat (vanaf nr. 37),  
 Stekkermortel, Bosven, Meerven (vanaf nummer 25), Knapersven (vanaf nr. 16),  
 Ketelkampweg, Torrenven, Paalberg, Rijtvenweg, Vossenberg, Rooijseweg, 
 Heidedreef, Veghelsedijk, Beukendreef, Sparrendreef, Schaapsdijk, Rietven, 
 Heieindseweg, Grensweg en De Hei.

DIFTAR De gemeente Laarbeek heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afval het 
systeem van tariefdifferentiatie (DIFTAR). Naast een vast basistarief per jaar betaalt u 
een bedrag per keer en per soort container die gelegd wordt. Er worden verschillende 
tarieven gehanteerd voor de grijze en de groene container. Het aantal keren legen van 
de container wordt ook geteld. Als inwoner van Laarbeek heeft u met dit systeem dus 
zelf invloed op uw kosten voor afvalverwijdering. Voor het omruilen of vervangen van 
kapotte containers, klachten over inzameling of informatie over Diftar kunt u bellen 
met het MIC, telefoon 0800 023 0344. Voor overige informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente Laarbeek, telefoon 0492 469 700. Ook kunt u uw melding 24 uur per 
dag doorgeven op www.miconline.nl.

INZAMELING CONTAINERS De grijze container wordt ieder week geleegd, in het 
binnengebied op vrijdagen en in het buitengebied op woensdagen. De groene 
container voor gft-afval wordt in het binnengebied in de even weken op vrijdag leeg-
gemaakt. Voor het buitengebied geldt een aanmeldsysteem voor groen afval. Als uw 
gft-container vol is en u vindt dat deze geleegd dient te worden dan belt u gratis met 
de firma SITA telefoon 0800 023 2499. Dit kan tot de woensdag, uiterlijk 16.00 uur, 
voorafgaand aan de vrijdag dat gft-afval regulier wordt ingezameld in onze gemeente. 
Belt u mobiel, beld dan 0492 580 000.

Omdat niet iedereen dezelfde hoeveelheid afval aanbiedt zijn er containers voor 25, 
140 of 240 liter afval beschikbaar. Het gft-afval wordt apart van het restafval ingeza-
meld, omdat het ook apart wordt verwerkt. Het restafval wordt verbrand en van het 
gft-afval wordt compost gemaakt. Let erop dat de containers vanaf 7.30 uur geleegd 
worden, zorg dus dat ze op tijd buiten staan.

Er is een aantal voorwaarden waaraan het aanbieden van containers moet voldoen:
 de container mag maximaal 75 kilo wegen;
 het afval mag niet te vast worden aangedrukt;
 de deksel moet gesloten zijn, er mag geen afval uitsteken;
 de zijde met de handvatten en wielen moet naar de weg gericht zijn;
 per adres worden containers toegewezen die aan dat huisnummer toebehoren. 

 De containers en de milieubox moeten dus blijven staan wanneer u verhuist.

Voor de groene container (gft-afval) komen daar nog bij:
 om problemen met het legen van de container te voorkomen mag er geen gras,  

 bladeren of vochtig materiaal onder in de container worden gestort;
 doordat in gft-afval vaak vocht zit, kan het zijn dat de inhoud aan de container  

 vriest. De container kan dan niet geleegd worden. De mislukte lediging zal wel in  
 rekening worden gebracht. Houd hier dus rekening mee door de container de nacht  
 voor het legen vorstvrij weg te zetten.

MILIEUSTRAAT LAARBEEK

De Stater 2 in Lieshout, telefoon 0499 422 775, fax 0499 327 409
OPENINGSTIJDEN woensdag t/m vrijdag 13.00-17.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur.

  De milieustraat doet dienst als afvalstort voor inwoners van Laarbeek. Om toegang  
 tot de milieustraat te hebben dient u te beschikken over de Toegangspas milieu-
 straat. Ieder huishouden in Laarbeek heeft in 2006 een pas ontvangen.

  Bij de milieustraat in Lieshout kunnen de volgende gescheiden stoffen worden  
 aangeboden: grof huisvuil, snoeiafval, puin, koelkasten en ander bruin- en witgoed,  
 afgewerkte olie (max. 10 liter), klein gevaarlijk afval (KGA), oud ijzer, papier en  
 autobanden. Ook asbest en eterniet mogen aangeboden worden maar dan moet u 
 dat vooraf telefonisch melden bij de milieustraat. U mag dan eenmalig 500 kilo -  
 ongeveer 14 golfplaten - aanbieden, dubbel verpakt in stevig plastic. 

  Er mag maximaal 2 m³ afval per keer worden gestort. Voor het storten van afval is  
 een tarief verschuldigd. Autobanden kunnen tegen een vaststaand bedrag worden  
 ingeleverd. De kosten staan vermeld bij de milieustraat.

 RESTAFVAL

Dit zijn alle huishoudelijke afvalstoffen die niet gescheiden ingezameld kunnen 
worden. Op de afvalkalender staat wanneer bij u het restafval opgehaald wordt. Het 
restafval biedt u aan in de grijze container. Voor klachten over de inzameling kunt u 
contact opnemen met telefoon 0800 023 0344, of geef digitaal een melding door op 
www.miconline.nl.

PAPIER EN KARTON

Het oud papier wordt wekelijks huis-aan-huis opgehaald in de bebouwde kommen 
van Laarbeek. In Lieshout en Mariahout op woensdag, in Aarle-Rixtel op vrijdag, in 
Beek op donderdag en in Donk op dinsdag. In het buitengebied wordt dit maandelijks 
ingezameld.

                                             Bebouwde kom                    Buiten bebouwde kom
Aarle-Rixtel                          elke vrijdag                           2e vrijdag van de maand
Beek                                     elke donderdag                   1e zaterdag van de maand
Donk                                     elke dinsdag                           1e zaterdag van de maand
Lieshout / Mariahout             elke woensdag                    1e woensdag van de maand

PLASTIC AFVAL

Uw plastic afval, zoals plastic flessen, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic tas-
sen, plastic bekertjes en sausflessen kunt u apart aanbieden in speciale zakken met 
het logo van de plastic heroes. Eens in de vier weken kunt u deze zakken aan de straat 
zetten en halen wij deze gratis voor u op. Het plastic wordt vervolgens gerecycled. Er 
wordt ingezameld vanaf 7.30 uur, dus zorg ervoor dat u de zakken voor deze tijd buiten 
zet. U kunt gratis nieuwe zakken ophalen bij het gemeentehuis, de milieustraat of bij 
de Wmo-servicepunten (De pastorie, Heindertweg 1 in Aarle-Rixtel, Dorpshuis Lieshout 
en Buurthuis Mariahout). Ook kunt u nieuwe zakken bestellen via het Milieu Informatie 
Centrum (MIC), telefoon 0800 023 0344, of digitaal via www.miconline.nl.

Vragen of klachten?
Voor het omruilen van containers, het vervangen van kapotte 

containers en klachten over de inzameling is een speciaal  

telefoonnummer opengesteld: 0800 023 0344. 

Hier kunt u ook informatie krijgen over Diftar. 

Ook kunt u  via www.miconline.nl een melding doen.

Papier en karton:
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NATUURLIJK 
       Mooi Laarbeek

Marcel van de Kerkhof uit Aarle-
Rixtel is natuurfotograaf. Hij schoot 
afgelopen jaren prachtige plaatjes 
in Laarbeek.

Late verrassing!

In het bos van Noud Biemans op het 
Laar woont al jaren een paartje bo-
suilen dat eigenlijk ieder jaar jongen 
krijgt. Dit voorjaar bleek echter bij het 
controleren van de nestkast dat het 
broedsel mislukt was en er maar één 
bedorven ei in de kast lag, dus dachten 
wij, dit jaar geen jonge bosuilen.
Een paar weken geleden was ik in de 
boshut aan het fotograferen toen ik 
besloot om even de benen te gaan 
strekken. Ik wandelde achter naar het 
bos van Noud en plotseling viel mijn 
oog tot mijn stomme verbazing op 
een jonge bosuil. Bij latere controle 
van een holle boom waar hij enkele 
jaren geleden ook gebroed heeft bleek 
dat er hier een tweede broedsel was 
geweest. Dit hebben wij totaal niet in 
de gaten gehad, dit is ook nog erg laat 
voor een bosuil, maar we waren blij 
verrast!

Er zijn dit jaar in dit bos weer veel 
jonge vogels geboren zoals, grote 
bonte specht, groene specht, rood-
borsten, heggenmussen, mezen en nu 
dus ook nog de bosuil.

Zo is er op dit kleine stukje van ons 
Mooie Laarbeek veel te zien en volop 
te genieten!www.natuurfotograaf-marcelvdkerkhof.blogspot.nl

Locatie:
Het Laar 

Uw hapjespan, gourmet- 
en/of barbecueschaal kan 
ook compleet gemaakt 
worden met salades, 
brood, pasta, sauzen, 
borden, bestek.......wat u 
wenst!

Uw pakketten 
worden op maat 
gemaakt. 
Barbecue gratis 
meegeleverd! 

Gratis thuisbezorgd!

De voordelen van Holland International Reisbureau at Home:
• Persoonlijk advies op maat
• Op afspraak mogelijk, waar en wanneer het u uitkomt
• Ook zelf online boeken, maar met mijn controle en afhandeling
• Privacy
• Oók reizen van andere Nederlandse en Duitse reisorganisaties

Fielepien 17, 5422 DL Gemert   06 50601266
patricia.braat@reisbureauathome.nl
www.reisbureauathome.nl/patricia-braat

Reisbureau at Home
Patricia Braat
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BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrant

Mooi UIT in Laarbeek

www.openluchttheater-mariahout.nl

Kindervoorstellingen;
Elke maandag en donderdag 

in de zomervakantie!

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

 Toneelvereniging Mariahout
De nieuwe kleren van de keizer

maandag 21 juli 14:30 uur

 Dag Giraf!
VOF De kunst Trio

donderdag 24 juli 14:30 uur

•  Restaurant•  Terras
• Feesten & partijen• Hotel

• Vergaderruimtes• Activiteiten• Landwinkel

De Brabantse Kluis herbergt 

Hemel & Aarde

Kloosterdreef 8  |  5735 SJ  Aarle-Rixtel  |  0492 46 81 10
www.brabantsekluis.nl  |  herberg@brabantsekluis.nl  

De Brabantse Kluis herbergt Hemel & Aarde

Leef
 je i

n 

Leef
 je u

it

Een evenement voor iedereen
- Sport
- Recreatie

- Vrijetijdsbesteding
- Informatie

5 Oktober
van 13.00 - 17.00

De Dreef Aarle-Rixtel
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MMet de deur in huis
In de rubriek “Met de deur in huis” intervie-
wen wij tien keer per jaar lukraak iemand 
uit de gemeente Laarbeek. Uit alle verha-
len wordt jaarlijks een winnaar gekozen 
door alle lezers van MooiLaarbeek. De win-
naar krijgt een ‘Unilux Plisséfit Hordeur’ van 
Raaymakers Keukens en Timmerwerken uit Ma-
riahout. De plissé-hordeur wordt door Raayma-
kers ingemeten, op maat gemaakt en uiteraard 
ook vakkundig geplaatst.   

Redacteur: Dieuwke Kommerij 

Beek en Donk – Ze hebben WiSH Outdoor in de 
voortuin gehad: Jan en Johanna Spierings. Er staat, 
op deze maandagochtend, nog een verloren fiets 
in de tuin. Een aantal vergeten programmaboekjes 
ligt op tafel. Het maakt de familie Spierings niets 
uit. Zij leven een aantal dagen intens mee en ge-
nieten van al dat spektakel voor hun deur. 

“Ik ben voor de jeugd”
“Wat moet zo’n gekke oma bij WiSH? Maar wat is 
het geweldig, die reacties van de jeugd, toen ze mij 
zagen dansen op die muziek”, vertelt Johanna en-
thousiast. Jan merkt op: “Het mooie vind ik om die 
verschillende mensen voorbij te zien komen al zit-
tend in de tuin. We hebben WiSH zien groeien de 
afgelopen jaren. En mensen komen bij ons hun fiets 
te stallen, voor een toiletbezoek, om hun telefoon 
op te laden of kleding op te hangen. Veel men-
sen snappen helemaal niet dat wij zo genieten van 
deze spontane bezoeken met onbekenden. Maar 
kijk eens wat die jeugd heeft opgebouwd. Dan ge-
beurt er iets in Beek en Donk.” Johanna beaamt 
dit: “Ja, ik ben echt voor de jeugd. En al die rommel 
die het festival met zich meebrengt, wordt gelijk 
opgeruimd door vrijwilligers. Zij zorgen ervoor dat 
het voor 12.00 uur schoon is.”

Lekerstraat 
Al achtendertig jaar woont de familie Spierings aan 
de Lekerstaat. Het is het geboortehuis van Johan-
na. “Uiteindelijk kom je terug bij het begin”, lacht 
Johanna. Het gezellige huis herbergt een aantal 
verzamelingen, waaronder witte emaillen gebruiks-
voorwerpen en belletjes van klokkengieter Jansen 
– Fritsen uit Aarle-Rixtel,  waar Johanna vroeger in 
de huishouding werkte. Ze heeft zelfs  een - speci-
aal voor haar gegoten - belletje gekregen. Johanna 
was gezinsverzorgster voordat ze op 17 juli 1964 
met haar Jan trouwde. Jan werkte als timmerman 
in de bouw. Samen kregen ze drie zonen en zijn ze 
de trotse opa en oma van zeven kleinkinderen. En 
vandaag dus precies 50 jaar getrouwd (zie pagina 
5 in deze krant). 

Muziektip
Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van 
de familie Spierings. Zoon René speelt bij Per-
cossa als slagwerker en treedt, zowel nationaal 
als internationaal, op. Een idee voor volgend jaar? 
Misschien komt er dan een ‘WiSH’ uit van familie 
Spierings …

Jan en Johanna Spierings uit Beek en Donk

www.ven-hollanders.nl Kapelstraat 19 - Beek en Donk - Tel. 0492 - 46 43 43

Lid van:

Maak nu gebruik van 
het verlaagde b.t.w. 
tarief van 6% en geniet 
snel van uw nieuwe 
badkamer.

Badkamer 
renoveren of 
vernieuwen?

Geslaagde 7e editie Fun Trike Treffen

Oproep: deelnemers Nijmeegse Vierdaagse! 

Beek en Donk - De organisatie van het 
Fun Trike Treffen wil eenieder die het 
evenement dit jaar wederom tot een 
succes hebben gemaakt, bedanken.

Het treffen vond plaats van 3 tot 
en met 6 juli op het KPJ-terrein in 

Beek en Donk. De dank gaat in het 
bijzonder uit naar de vrijwilligers, 
Trikes swing Aarle-Rixtel, de buurt, 
KansPlus muziekband, Stichting 
Jayden, Sponsoren en trikers. Allen 
bedankt namens de organisatie, Toon 
en Marion Maas.

Heb jij deelgenomen aan de 
Nijmeegse Vierdaagse? Of ken je 
een persoon/meerdere personen die 
hieraan deel hebben genomen? De 
MooiLaarbeekKrant is op zoek naar 
foto’s!

Deze kunnen opgestuurd worden naar 
redactie@mooilaarbeek.nl. Graag erbij 
vermelden wie erop de foto staat of 
staan en afkomstig uit welk dorp. 

Volgende week worden deze foto’s ge-
publiceerd in De MooiLaarbeekKrant. 

In De MooiLaarbeekKrant komen veel foto’s voorbij, die in Laarbeek zijn gemaakt. 
Allemaal vanaf de grond, en een enkele keer vanaf een verhoging. De MooiLaar-
beekKrant komt nu met unieke foto’s, die letterlijk ‘Uit de lucht zijn gegrepen’. 

In deze tweemaandelijkse rubriek kun je als lezer raden wat erop de foto staat. Uit 
de goede inzendingen, kiest De MooiLaarbeekKrant elke keer een prijswinnaar. 

Deze ontvangt een luchtfoto van zijn of haar woonhuis!

Weet jij waar deze foto van is? 

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl of geef 
het antwoord af op het MooiLaarbeek-kantoor (Heuvelplein 3 in Beek en 
Donk). De winnaar krijgt per mail bericht over de gewonnen prijs.

Geef je beschrijving door per e-mail aan prijsvraag@mooilaarbeek.nl of geef 

Winnaar week 27: Arjan Buikema

Liedertafel ‘t Nachtpitje
Beek en Donk - Bent u nog niet met 
vakantie en wilt u eens gezellig mee-
zingen met een gevarieerd liedjespro-
gramma? Kom dan vrijdag 25 juli naar 
Café-Zaal De Tapperij in de Kerkstraat 
in Beek en Donk.

Vanaf 21.00 uur kan men meezingen 
tijdens de maandelijkse meezingavond 
van Liedertafel ’t Nachtpitje, onder 
begeleiding van de accordeonisten. Er 
worden liedjes gezongen uit de zang-
bundel die beschikbaar is. Zoals altijd is 
deelname aan deze avond gratis.

Dankzij Studio Fingo toch nog een WK-winnaar 
Aarle-Rixtel – Je kent ze wel, de 
ontwerpers van marketing- en com-
municatiebureau Studio Fingo. Hun 
grenzeloze originaliteit en creativiteit 
komen dagelijks tot uiting in de vele 
prachtige professionele concepten 
en ontwerpen waarmee ze bekend 
staan.  

Ook voor het afgelopen WK voetbal, 
waarbij we allemaal hebben kunnen 
genieten van de voetbalkunsten van 
‘onze jongens’, kwamen zij weer met 
een ludiek idee: de WK-poster! De 
poster is enige tijd geleden als bij-
lage bij Be MooiLaarbeekKrant gra-
tis verspreid onder de inwoners van 
Laarbeek en de bedoeling was dat 
iedereen deze gedurende het hele 
WK duidelijk zichtbaar voor het raam 
zou hangen. Fingo wilde ook andere lokale ondernemers graag onderdeel 

laten uitmaken van de actie en vroeg 
hen te adverteren op de voorzijde 
van de poster waarop een overzichte-
lijk speelschema van het WK voetbal 
stond.

De achterzijde van de poster moest 
gereserveerd blijven voor een Te 
Koop advertentie van een makelaar, 
zo had Fingo bedacht. Hiervoor werd 
Duterloo Makelaardij uit Helmond 
benaderd. Eigenaar John Raaijmakers 
was meteen enthousiast: “Toen Fingo 
mij belde met het idee voor de ac-
tie heb ik meteen ingestemd. Ik ken 

Susanne (Studio Fingo) al jaren en 
mijn ervaring is dat alles waar ze mee 
komt een succes blijkt te zijn. Vooral 
ook het feit dat je met dit idee als on-
dernemers gezamenlijk iets neerzet, 
sprak me erg aan. We hebben uitein-
delijk ontzettend veel leuke reacties 
gehad van mensen uit de omgeving. 
Dat je daarnaast nog iemand blij kan 
maken met een iPad-mini is natuurlijk 
een leuke bijkomstigheid.” De geluk-
kige winnaar van deze iPad-mini is de 
familie Van der Linden uit Mariahout. 
De prijs werd op dinsdag 15 juli 
hoogstpersoonlijk door Susanne en 
John aan hen uitgereikt. 

Advertorial

Susan (l) en John (r) reiken de prijs uit 
aan de winnaar van de WK-actie (m) 

Veghelsedijk 3, Mariahout     
0413-209336   www.autoschadevissers.nl

Weet dat u zelf uw 
schadebedrijf kan kiezen!
Het is tenslotte uw auto.

Donk). De winnaar krijgt per mail bericht over de gewonnen prijs.

Antwoord week 27: De grot in Mariahout
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Na weken in spanning gezeten te hebben, was het vorige week woensdagavond einde oefening voor het 
Nederlands elftal. Als derde van Nederland reisden zij met opgeheven hoofd terug van het zonnige Brazilië naar 
ons kikkerlandje.
 
In al die weken kreeg de redactie van De MooiLaarbeekKrant veel WK-foto’s binnen. Wekelijks konden lezers 
genieten van originele, grappige en mooie WK-kiekjes. De redactie kreeg er zoveel binnen, dat ze helaas niet 
allemaal geplaatst konden worden.
 

Nadat Nederland het veld moest ruimen, ontving Keurslager Danny Megens 
alle foto’s. Hij beraadde zich hierover en kwam tot een winnaar. Deze persoon 
wint een compleet verzorgde barbecue voor tien personen.  

Winnaar Oranjefoto’s!  

Peter Jonkers - Jong 

Oranje maait het gras

Roger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi Cent

Andere ingezonden foto’s

Advertorial

Frank Wilbers - Milou en Sofie Wilbers 
zijn tijdens de verbouwing de wedstrijd 
Mexico-Nederland aan het kijken

Joey van der Leemputten - Geschoten 

tijdens de nu al legendarische avond 

bij Guus Meeuwis, net voordat we de 

Spanjaarden af hebben geslacht

Marjolein Brouwers - Roy Donders 
@ Ribbiusstraat in  Lieshout

Danielle Swinkels - Ons leeuwtje 
Bo is er helemaal klaar voor!

Danielle Swinkels - Ons leeuwtje 

Helmut van Schijndel - 

Ook wij in Oostenrijk zijn 

er elke wedstrijd klaar 

voor. Shirt van Sky sstt.. 

Papa en ik kijken voetbal

Nadat Nederland het veld moest ruimen, ontving Keurslager Danny Megens 
alle foto’s. Hij beraadde zich hierover en kwam tot een winnaar. Deze persoon 
wint een compleet verzorgde barbecue voor tien personen.  

Roger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi CentRoger Jansen - Mexico wil ons omkopen met Rooi Cent
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‘Ik wilde even zeggen dat deze klas 
echt een topklas was. Iedereen ac-
cepteerde elkaar zoals die was en 
pesten stond niet in ons woorden-
boek’. André’s woorden wisten zijn 
klasgenoten te raken. Vlak voordat 
de basisschooltijd dan echt voorbij 
was, kwamen de waterlanders in 
menig oogbol tevoorschijn. Links en 
rechts waren schouders en armen 
nodig om elkaar te steunen in de 
slotminuten als basisscholier. Jawel, 
ze zouden elkaar zeker nog blijven 
zien,  maar het afsluiten van een heel 
aantal jaren waarin er een hechte 
band was opgebouwd, dat deed wel 
eventjes pijn. Het tranendal werd 
links en rechts ge� ankeerd door on-
rustige jongens, die zo op hun manier  
omgingen met de dubbele gevoel-
ens. Enkele powermeiden waren 
nog nuchter genoeg om  troostende 
woorden te spreken, alhoewel ze zelf 
ook niet in staat waren direct het 
vertrouwde klaslokaal te verlaten. 
Sterker nog, toen eenmaal de bende 
zich in beweging zette om thuis de 
middagboterham met moeite door 
te gaan slikken, draaide halverwege 
de speelplaats een deel van de club 
zich weer om. De directeur werd 
nog even de hand geschud en het 
oude klaslokaal werd wederom het 
domein van liedjes draaien, lachen, 
huilen en bij elkaar zijn. Het gebouw 
waar zoveel was meegemaakt en het 
� jne groepje waar zo intens mee was 
gewerkt wilden de jong puberenden 
vooralsnog niet verlaten.
‘Als ik jullie nu eens op sluit en af en 
toe wat te eten en te drinken kom 
brengen, wat vinden jullie daarvan?’ 
Met een glimlach opperde  Mees dit 
idee. ‘Das goed, sluit ons maar op’, 
werd er overtuigend geantwoord. 
‘De hele vakantie?’ ‘Ja hoor, doe 
maar.’ Het was klip en klaar, men 
wilde niet naar huis, want dat zou 
betekenen dat het écht afgelopen 
was. ‘TRING’, de schooltelefoon 
galmde door de lege school. ‘Ha 
meester Joost, weet jij waar die van 
ons is?’, klonk het aan de andere 
kant van de lijn. ‘Jawel, die zit nog 
steeds op school. Ze kan het hier 

niet missen. Weliswaar oogt ze vrij 
nuchter, maar naar huis wil ze nog 
niet’, was het antwoord.  ‘Ok, dan 
weet ik voldoende. Dan weet ik waar 
ze is. Bedankt.’ Moeder hing op en 
begreep dat dochterlief nog even de 
tijd nodig had om daadwerkelijk af-
scheid te nemen. 
Niet lang daarna moest het er dan 
toch van komen. Het bleken de 
schoonmakers te zijn die roet in 
het eten moesten gooien. Nadat ze 
buiten nog even hun pauze wat had-
den verlengd, lief he,  was het toch 
echt zaak om te starten met het po-
etsen van de vloer. ‘Nou jongens, we 
moeten nu toch echt gaan!’, Mees 
probeerde zo overtuigend mogelijk 
over te komen. ‘Nog één liedje. Nog 
één keer Louise’, werd er nog wan-
hopig geprobeerd. ‘Helaas, de laatste 
liedjes zijn nu gedraaid in dit lokaal. 
Kom komend jaar nog een keertje 
terug en dan draaien we verder.’ 
Groep 8, Funny 8, dankjewel voor 
een heel bijzonder en uniek school-
jaar. Mees is trots op jullie en wenst 
jullie allemaal veel geluk, gezondheid 
en wijsheid toe in jullie toekomst. Het 
ga jullie allemaal goed. En deze wens 
geldt natuurlijk ook voor alle andere 
Laarbeekse schoolverlaters die over 
dik 5 weken een nieuw schoolavon-
tuur gaan 
beginnen. 
Succes! 

Mees 
Joost

‘Sluit ons maar op’

domein van liedjes draaien, lachen, 
huilen en bij elkaar zijn. Het gebouw 
waar zoveel was meegemaakt en het 
� jne groepje waar zo intens mee was 
gewerkt wilden de jong puberenden 

‘Als ik jullie nu eens op sluit en af en 
toe wat te eten en te drinken kom 
brengen, wat vinden jullie daarvan?’ 
Met een glimlach opperde  Mees dit 
idee. ‘Das goed, sluit ons maar op’, 
werd er overtuigend geantwoord. 
‘De hele vakantie?’ ‘Ja hoor, doe 
maar.’ Het was klip en klaar, men 
wilde niet naar huis, want dat zou 

tuur gaan tuur gaan 
beginnen. 
Succes! 

Mees 
Joost

COLUMN

Mooi Lang in het Vak
Hans van de Vossenberg, een man met 40 jaar auto-genen
Redacteur: Hans Kik
Fotograaf: Marcel van de Kerkhof 

Aarle-Rixtel - Hij heeft nog net 
geen benzine in zijn bloed. En van 
zestien kleppen gaat zijn hart sneller 
kloppen. Het mag duidelijk zijn: Hans 
van de Vossenberg, van Autocenter 
Vossenberg in Aarle-Rixtel, heeft 
auto-genen. Grijnzend: “Daar sta je 
mee op en ga je mee naar bed.”

Passie
Hans van de Vossenberg zit nu 
zo’n veertig jaar in het vak. Eerst 
bij Volvo, en nu al weer 28 jaar als 
zelfstandig ondernemer. Mooi lang 
dus. Hij heeft van zijn hobby zijn werk 
gemaakt. Over die passie kan hij uren 
bomen. “Ons vak is voortdurend 
in beweging”, vertelt hij. “Techniek 
is fascinerend. Iedere keer sta je 
voor uitdagingen en kun je grenzen 
verleggen.”

Afwisseling
“Bij Autocenter Vossenberg is geen 
dag hetzelfde”, vervolgt Hans. 
“Logisch. Wij zijn een universeel 
autobedrijf. Dat wil zeggen dat 
klanten voor alle werkzaamheden bij 
ons terecht kunnen. APK, banden, 
uitlijnen, schokbrekers, onderhoud en 
reparatie … Wij bieden onze klanten 
een breed pakket, inclusief nieuwe en 
gebruikte auto’s.”

High tech
“Service staat bij ons hoog in het 
vaandel. Wij zijn pas tevreden 
als de klant dat is. Dat zorgt voor 
mond-tot-mond-reclame. Tevreden 
klanten, daar werken wij aan, iedere 
dag opnieuw. Vakkennis en goed 
gereedschap gaan daarbij hand in 
hand. Zo zitten we regelmatig in 
de schoolbanken om een cursus, 
training of opleiding te volgen. En 
ook al ons materiaal is tiptop in orde. 
We investeren in gereedschappen, 
apparatuur en testers. Vergeet de 
oude garage. Wij hebben een high 
tech werkplaats. Je kunt dan veel 
voor je klanten betekenen. Zij weten 
dat hun auto in goede handen is. 
Dat geeft een veilig gevoel. Zeker 
als je straks met vakantie gaat.”

Prototypes
Hans heeft autotechniek gestudeerd 
in Eindhoven en Helmond. Hij is 
gepokt en gemazeld in het wereldje. 
Zo ongeveer iedere auto kent hij van 
binnen en van buiten. Elk boutje en 
moertje. “Kwestie van ervaring”, 
zoals hij zelf zegt. “Ik heb bij Volvo 
prototypes gebouwd. Schitterend 
werk. Vanaf een tekening sleutel 
je een wagen in elkaar. Net een 
Meccanodoos. Een auto die alleen 
op papier bestaat komt opeens 
tot leven. Uit het niets. Werken 
in het diepste geheim, dat heeft 

wel iets. Evenals die proefritten die 
je met een prototype maakt. Ik 
ben zo ongeveer de halve wereld 
overgevlogen. Een mooie tijd.”

Team
“Werken in de garage betekent 
vooral samenwerken”, vertelt 

Hans. “Alleen kun je het niet. Je 
hebt goede mensen nodig. Mijn 
medewerkers hebben hetzelfde 
auto-DNA als ik. Twee handen 
op een buik zogezegd. Samen sta 
je sterk. Klanten merken dat. Zij 
kunnen rekenen op vakwerk.”

Hans van de Vossenberg en zijn medewerkers.  “Met 
een goed team kun je meer voor je klanten betekenen.” 

Grootse 6e Laarbeekse editie ‘Leef je in, Leef je uit’
Laarbeek – In oktober vindt de 6e edi-
tie van ‘Leef je in, Leef je uit’ plaats. 
De manifestatie, die bestaat uit de on-
derdelen sport, ontspanning en infor-
matie, wordt gehouden in de Dreef in 
Aarle-Rixtel. 

De voorbereidingen zijn in volle gang, 
zodat het ook dit jaar een fantastische 
dag gaat worden met mooie ervarin-
gen voor jong en oud, met en zonder 
beperking! Hierbij staat het samen 
bewust worden en beleven van (spor-
tieve) mogelijkheden centraal; ieder-
een kan en mag meedoen! “Alles wat 
gewoon kan, moet gewoon. En wat 
niet gewoon kan, moet goed geregeld 
zijn!” aldus de voorzitter van Leef je 
in, Leef je uit.

Vele sportverenigingen uit Laarbeek 

zullen demonstraties geven, maar ook 
actief deelnemen is zeker mogelijk. De 
Laarbeekse scoutingverenigingen heb-
ben in samenwerking met Outdoor 
Laarbeek diverse activiteiten opgezet. 
Daarnaast is er een informatiemarkt 
en zijn er leuke optredens, met de 
mogelijkheid tot het nuttigen van een 
hapje en drankje. De scholieren van 
de Laarbeekse basisscholen dragen 

samen zorg voor de mooie aankleding 
van de diverse ruimtes. 

Participeren is belangrijk, nu en in de 
toekomst! Iedereen is welkom bij de 
manifestatie ‘Leef je in, Leef je uit’ op 
zondag 5 oktober vanaf 13.00 uur in 
de Dreef in Aarle-Rixtel. De toegang is 
gratis. Zet het vast in je agenda.

Archieffoto van een eerdere editie van ‘Leef je in, Leef je uit’

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 

mob. 06-22507940 

Vanaf 16 juli 

GEVRAAGD
VAKANTIEWERKERS (M/V) 

(vanaf 13 jaar)
voor het plukken van  blauwe bessen

Aanmelden op 
www.gezondblauw.nl

 

VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 

mob. 06-22507940 

Te koop blauwe bessen 
(ook zelfpluk)

Vanaf 16 juli 

GEVRAAGD
VAKANTIEWERKERS (M/V) 

(vanaf 13 jaar)
voor het plukken van  blauwe bessen

Aanmelden op 
www.gezondblauw.nl

 

VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 

mob. 06-22507940 

 
 

  

TE KOOP
BLAUWE BESSEN
(OOK ZELFPLUK)

WWW.GEZONDBLAUW.NL

VOF ‘t Kampke
Vernhout 10

St. Oedenrode
Inl. 0413-479614

mob. 06-22507940

BOEDEL TOTAAL
Kringloop winkel 

Beek & Donk
Ook voor  uw: 
-Ontruiming
-Transporten 
-Ophalen van 2ehands goederen

Heuvelplein 93-95, Beek & Donk    06 36 07 26 11
www.boedeltotaal.nl    info@boedeltotaal.nl 

Het aftellen is begonnen voor Hiep-Hoi 2014
Beek en Donk - De vakantie is begon-
nen en dan is het ook bijna tijd voor 
Hiep-Hoi. De  voorbereidingen zijn in 
volle gang en de indelingen worden 
gemaakt, zodat alles goed kan ver-
lopen. Hebben jullie er al zin in? De 
organisatie wel!

De informatieboekjes voor de kinderen 
worden al rondgebracht en de boekjes 
voor de vrijwilligers zijn per mail ge-
stuurd. Het is belangrijk dat je deze 

boekjes goed leest. Overigens is er op 
de website ook informatie en een gas-
tenboek te vinden. Het zou leuk zijn 
als je hier een bericht achterlaat. 

Op maandag is het de bedoeling dat 
de kinderen een zelfgemaakte snorkel 
en duikbril meenemen. De organisatie 
heeft mooi weer besteld, maar mocht 
het onverhoopt toch gaan regenen, 
dan zijn er een aangepast programma 
en locatie aanwezig.

Daarnaast is de organisatie nog op 
zoek naar vrijwilligers voor diverse 
taken tijdens de kindervakantie-
week. Ook vrijwilligers voor het op-
bouwen en afbreken zijn nog van 
harte welkom. Voor kinderen is het 
nog altijd mogelijk om in te schrij-
ven. Kijk voor meer informatie op 
www.hiephoibeekendonk.nl. Tot 18 
augustus!
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Zwem-ABC kiest voor kwaliteit met nieuwe licentie 
Het Nationaal Platform Zwembaden 
NRZ maakt in juli 2014 bekend wild-
groei onder aanbieders van het 
Zwem-ABC tegen te willen gaan met 
een officieel certificaat. Het “Licentie 
Zwem-ABC” met nieuwe kwaliteits-
criteria voor de ABC-zwemlesaanbie-
der. Hiermee tilt het kennisinstituut 
van de zwembranche het Zwem-ABC 
naar een hoger niveau. Aanbieders 
die voor 1 januari 2018 niet aan de 
criteria voldoen zullen geen Zwem-
ABC lessen meer mogen verzorgen.

Van leVensbelang
“Nederland heeft het hoogste per-
centage van mensen die kunnen 
zwemmen in Europa. Kinderen gaan 
vaak vanaf jonge leeftijd op zwem-
les. Mede omdat ze vanaf 5 jaar ook 
steeds verder buiten het zicht van ou-
ders komen en ons land uit vele wate-
ren bestaat. Zelfredzaamheid en vei-
lig plezier maken in het water zijn dan 
ook de belangrijkste lesmomenten  
van de Zwem-ABC lessen. Voor elk 
kind is leren zwemmen op een goed 
niveau  erg belangrijk en in ons water-
rijke land zelfs van levensbelang.  Met 
een lesduur van maar liefst 45 minu-
ten per zwemles krijgt ieder kind per-
soonlijke aandacht bij het Thermae 
Zwembad. Door middel van technie-

ken als watertrappelen, drijven, draai-
en en zwemslagen zoals de borst- en 
rugcrawl leren kinderen op speelse en 
kindvriendelijke wijze zwemtechnie-
ken goed te ontwikkelen. Het zwem-
bad maakt gebruik van leuke thema’s 
in de belevenis van het kind en juist 
geen gebruik van drijfmiddelen, zodat 
kinderen ook zonder hulpmiddelen 
uitstekend leren zwemmen. En ou-
ders kunnen in een sfeervolle ruimte 
met zicht op het zwembad kijken hoe 
de kinderen de zwemlessen ervaren.” 
aldus Tina Spoorenberg, leidingge-
vende van het zwembad van Wellness 
& Healthresort Thermae Son

spetterplezier!
“Zelf vind ik het een verstandig be-
sluit van het Platform Zwembaden 
om een officieel certificaat te gaan 
hanteren als keurmerk voor kwali-
teit, veiligheid en deugdelijkheid. Zo 
stelt het keurmerk dat de zwemin-
structeurs een gekwalificeerde op-
leiding te hebben genoten die vol-
doet aan de eisen en men moet van 
onbesproken gedrag zijn. Thermae 
Son hanteert deze voorwaarden al, 
maar stelt de erkenning erg op prijs. 
Het Thermae Zwembad werkt on-
der andere met een zwemwerkplan 
en beschikt al 10 jaar over een vig-

net Veilig&Schoon garantie Noord-
Brabant wat staat voor bewezen 
kwaliteit en goede hygiëne. Alsmede 
toezicht bij de baden en het in dienst 
hebben van ervaren en gediplomeer-
de zweminstructeurs. In een gemoe-
delijke en betrouwbare omgeving 
kinderen veel plezierige leermomen-
ten laten beleven, dat is toch wat 
iedereen wil?!” vertelt Spoorenberg 
enthousiast

Voor meer informatie over 
het thermae zwembad kijk 
op www.thermaeson.nl. Het 
thermae wellnessresort is 
gelegen aan de thermaelaan 
2 te son en breugel.
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GOEDKOOPSTE
 SUPERMARKT**

19%
goedkope

r 19%
goedkope

r

6.99 1.99 

4.99 

34.99

1.29
v   van 1.59

1.29
v   van 1.59

1.55
v   van 1.69

1.89
v   van 1.99

volgens VARA Kassa**VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

Vanaf woensdag 16-07-2014

2.99

1.99

3.99 

Nu vanaf elke vrijdag speciale
aanbiedingen. Kijk vrijdag op 
www.aldi.nl

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

* Prijzen geldig t/m 20-07-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

* Bron: Consumentengids april 2014  ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014 

Doorsnede: 20 cm.

Mini-wokpannetje

Diverse soorten. 
Vanaf woensdag 16-07-2014.

Bloeiende vaste planten

280 g

Kipsaté
280 g

Varkens-
saté

Verschillende 
modellen.

Zomertas

1 l

Vloeibare 
plantenvoeding

Compleet met 
17-delige 
speelset.

Zand- en waterspeeltafel

Antipasti
150 g

Chocopinda’s 
of -dragees 
400 g

Rozen*

24 stelen, 
lengte: 40 cm.

Zonnebloemen*

10 stelen, 
lengte: 50 cm.
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Gehandicaptenvereniging Laarbeek houdt 
Luikse Markt in Lieshout

Nelly Schepers uitbundig bedankt bij Cendra

Lieshout – Gehandicapten Vereniging Laarbeek 
houdt op zondag 20 juli een Luikse Markt 
op het Floreffeplein aan de Floreffestraat in 
Lieshout. Deze markt duurt van 9.00 tot 16.30 
uur en de toegang is gratis. 

Kom gezellig even rondsnuffelen tussen alle 
spulletjes en vindt hier waar je misschien allang 
naar op zoek bent. Verder kan iedereen die wil 
een kraam huren. Heb je net de zolder of het 
schuurtje opgeruimd en nog wat spulletjes over 
waar je vanaf wil, zoals serviesgoed, kleding, 
schilderijen, zelf gemaakte kunstwerkjes, kleine 
meubeltjes, kampeerspullen, speelgoed of an-
dere bruikbare spulletjes. Of heb je een uitge-
breide hobby waar iets van te verkopen valt, het 
maakt niet uit: huur een kraam en verkoop het 
op de Luikse Markt waar het altijd gezellig is. 
Voor info kun je bellen met tel. 06-46159727 
of tel. 0495-588008. Kijk ook op de website 

www.org-vac.nl of mail naar info@org-vac.nl. 
De Gehandicapten Vereniging Laarbeek is heel 
erg blij met uw komst! 

Aanwonenden
Met excuses voor het eventuele ongemak, 
vraagt de Gehandicaptenvereniging Laarbeek 
aan omwonenden en hun bezoekers om reke-
ning te houden met het parkeren van hun auto’s 
op het Floreffeplein. Het gaat om het eerste stuk 
van de Floreffestraat vanaf de Dorpsstraat tus-
sen zaterdag 19 juli 19.00 uur tot zondag 20 
juli 18.00 uur. Bij voorbaat dank voor uw begrip 
en medewerking en natuurlijk tot ziens op de 
markt.

De volgende Luikse Markt wordt gehouden op 
zondag 17 augustus van 9.00 tot 16.30 uur op 
het terrein bij de Dreef in Aarle-Rixtel.

Aarle-Rixtel – Op woensdag 9 juli heeft de 
jeugd van tienerwerk Cendra uit Aarle-Rixtel 
Nelly Schepers uitbundig bedankt voor de ja-
renlange inzet om de kinderen te laten knutse-
len.

Voor Nelly was het nooit teveel en altijd konden 
de kinderen bij haar terecht. Zoals een echte vrij-
williger betaamd, wist Nelly feilloos elk bedankje 
te ontwijken van de jeugd en het bestuur. Nelly 
dacht dat ze na een bedankje niet meer terug 
mocht komen, maar ze moest beter weten want 

goede vrijwilligers zijn altijd welkom! Samen met 
de jeugd heeft het bestuur haar naar de jaarlijkse 
barbecue gelokt, zodat ze haar gepast konden 
bedanken met bloemen en een cadeau.

Ook de jeugd had een zelfgemaakt cadeau,  
persoonlijke bedankjes en een heuse groepsdans 
die ze vooraf hadden ingestudeerd. Heel verrast 
en dankbaar heeft Nelly deze huldiging onder-
gaan en is haar duidelijk gemaakt dat ze altijd 
welkom is.

Nelly Schepers

AUTO CORSTEN
MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-AGENT

DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 
STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

www.autocorsten.nl    Mariastraat 64, Mariahout    0499 422 176

GOED BETAALBAAR ONDERHOUD.
VOOR ALLE MERKEN
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

LAST MINUTE ACTIE DAGEN!
Extra acties en aanbiedingen, live muziek en een gezellig buitenterras

OPEN
11:00 u

-
17:00 u

OPEN
09:30 u

-
17:00 u

20
JULI

ZONDAG

19
JULI

ZATERDAG

399,-
699,99699,99699,99699,699,99699,99699,

50%
TOT

KORTINGmeer dan 100 sets 50%
KORTINGmeer dan 100 sets

Tuinmeubelen
Bardani Cantara 

Comfortabele loungeset inclusief kussens. 
Kunststof vlechtwerk en aluminium frame.

34,95
45,-

Vango 
Adventure

Lichtgewicht windscherm, 
compact mee te nemen

24,99

155,-249,-

52,95Mobicool A40
Absorptie koelbox op 
gas, 12 en 220 volt

FastRider Led 96
Fietstas met een inhoud van 40 liter
FastRider Led 96

79,99
99,99

79,9979,9979,
99,99,

Meer dan 300 modellenMeer dan 300 modellen
Tenten

Safarica Kenia
Koepeltent voor 2 tot 3 personen

Telefoon (0492) 46 87 44
Kapelstraat 18Beek en Donk

www.ja-laarbeek.nl

Door: Marc van de Ven Bart Kustersen

Aan: VerhuurderB.V.@mail.com,
Van: Helendehuurder@mail.com;
 
“Beste mevrouw,
Hierbij zeg ik de huur met u op. Ik zal zorgen 
dat de woning 1 september a.s. netjes leeg en 
schoon wordt opgeleverd. 
Groetjes, Helen ”

Volgens de wet bent u gehouden om een 
opzegging per aangetekend schrijven of 
deurwaardersexploot te doen. In de praktijk 
wordt dit vormvoorschrift echter met grote 
regelmaat niet (meer) in acht genomen. 
Daarnaast geeft de wet niet expliciet aan dat 
niet inachtneming van dit vormvoorschrift 
nietigheid met zich meebrengt.  Op 25 april jl. 
heeft de kantonrechter in Rotterdam bepaald 
dat ook een opzegging per e-mail in bepaalde 
situaties rechtsgeldig is. Is een opzegging 
per e-mail nu dan algemeen aanvaard?  Ga 
daar niet te snel van uit. De kantonrechter 
oordeelde in deze casus in het voordeel van 
de huurder.  De verhuurder heeft in deze 
casus onweersproken gelaten dat zij de e-mail 
heeft ontvangen. Ook had de huurder vooraf 
al mondeling te kennen gegeven de huur 
te willen beëindigen, en heeft zij nadien de 
sleutels ingeleverd en opgave gedaan van de 
eindmeterstanden van gas, water en elektra. 
Als u de huur wilt opzeggen kunt u beter op 
safe spelen. Indien de huur niet rechtsgeldig is 
opgezegd loopt de huurbetalingsverplichting 
immers gewoon door. Als u elders reeds een 
woning heeft aanvaard, kan dat dubbele 
woonlasten tot gevolg hebben. Zorg dat u de 
opzeggingsbrief aangetekend verzendt of laat 
betekenen door een deurwaarder. Dat kan een 
hoop ellende voorkomen.   Wilt u advies op dit 
gebied? Neem dan gerust contact met ons op. 
Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer: 0492-
468744 of per e-mail: info@ja-laarbeek.nl. 

Bezoek ook eens onze website: 
www.ja-laarbeek.nl. 

Mooi wonen: Boerdonk Lenny Kuhr – Wie ben je

Voorstelling 
Lenny Kuhr in 
Den Hazenpot 

Tismarwadegewendbent bedankt 
Agrarisch Boerdonk

Boerdonk - Vorige week stond in 
deze krant dat de Dorpsraad van 
Boerdonk het dorp meer bekendheid 
wil geven als mooi dorp om in te wo-
nen. Om dit te bereiken hebben ze 
een aantal acties uitgewerkt. Een on-
derdeel hiervan is een vijftal stickers 
die je bijvoorbeeld op je auto, scoo-
ter of fiets kunt plakken. 

Voorzitter van de Dorpsraad
Albert Dortmans is voorzitter van de 
Dorpsraad in Boerdonk. Hij heeft dit 
initiatief mede opgestart. Vorige week 
twijfelde hij nog welke sticker hij op 
zijn auto wilde hebben, hij kon niet 
kiezen. Vandaag is de Dorpsraad gaan 
kijken en hebben ze een mooie foto 
van Albert met zijn auto gemaakt.

Van Rooi, via Heeswijk naar Boerdonk
“Albert, jij bent van oorsprong 
geen Boerdonkenaar. Hoe ben jij in 
Boerdonk terecht gekomen?” Albert 
vertelt: “Mijn vrouw Carla is een 
echte Boerdonkse. Ik kom uit St. 
Oedenrode. Toen wij trouwden zijn 
we eerst in Heeswijk-Dinther gaan 
wonen, dat was op zich prima, maar 
een echte klik hadden we daar niet. 
Na vier jaar zijn we verhuisd naar 
Boerdonk. We konden daar ruimer 

wonen, en we vonden het een hele 
prettige omgeving om kinderen op te 
laten groeien. De mensen kennen el-
kaar hier, zijn gemoedelijk en hebben 
iets voor elkaar over.”

I love Boerdonk
“Als ‘import-boerdonkenaar’ is deze 
sticker toch een bijzondere keuze.” 
Albert vervolgt: “Maar ik meen het 
echt, ik hou van dit dorp en ik ben er 
trots op! Dat weten ze op mijn werk 
allemaal. Ik praat daar altijd over 
Boerdonk. In dit dorp heb ik me vanaf 
het begin welkom gevoeld, de men-
sen zijn er vriendelijk en behulpzaam. 
Dat zie je ook aan het grote aantal 
vrijwilligers die op alle fronten actief 
zijn. Echt mensen naar mijn hart!”

Brabantse gezelligheid
“De Dorpsraad wil iedereen laten 
weten hoe mooi Boerdonk is, maar 
wil vooral dat toekomstige huizen-
kopers Boerdonk als woonplaats in 
overweging nemen. Wat zou je nog 
tegen deze doelgroep willen zeg-
gen?” “Nou, dat  het voor iedereen 
een aanrader is om in dit dorp te ko-
men wonen. Het is hier rustig en er is 
nog voldoende ruimte en groen om je 
heen. Vraag het maar aan de mensen 
die hier wonen, en ze zullen het be-
amen. Hier vind je de echte Brabantse 
gezelligheid!” 

Boerdonk - Wie ben je als je niet 
meer bent die je dacht te zijn. Het 
is de meest essentiële vraag die een 
mens zich kan stellen. Op indringen-
de en speelse wijze bezingt Lenny 
Kuhr de reis naar het antwoord op 
deze vraag.  

Maar wie weet is de reis interessan-
ter dan het antwoord. Zij vertelt een 
spannend, ontluisterend en verhef-
fend muzikaal verhaal. Samen met  
Cor Mutsers en Mischa Kool vormt ze 
een  muzikale eenheid. En hoe u ook 

naar de voorstelling komt, u gaat ge-
raakt en geïnspireerd naar huis.

De voorstelling wordt gehouden 
op vrijdagavond 24 oktober, aan-
vang 20.00 uur in Den Hazenpot. 
Kaartverkoop €12,50 vooraf reserve-
ren via denhazenpot@home.nl of tel. 
0492-465530. Zaal geopend vanaf 
19.30 uur. 

Boerdonk – Tismarwadegewendbent 
had dinsdag 1 juli haar jaarlijkse 
barbecue om het geweldig leuke, 
maar bovenal muzikale seizoen af 
te sluiten. Deze werd mede mogelijk 
gemaakt dankzij een bijdrage van 
Agrarisch Boerdonk. 

Tismarwadegewendbent heeft ge-
noten van een heerlijke, gezellige 

avond vol met overheerlijk vlees, ver-
zorgd door de familie Oppers. Dus bij 
deze Agrarisch Boerdonk, bedankt! 
Via deze weg willen alle leden van 
Tismarwadegewendbent iedereen 
een hele fijne vakantie toewensen. Na 
de vakantie wordt er weer begonnen 
met een frisse start. Jazeker, jullie zul-
len vast en zeker nog van ze horen!

Albert Dortmans 
is trots op zijn 
autosticker

Lenny Kuhr

Barbecue bij ‘Tismarwadegewendbent’
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Afgelopen zondag won Duitsland voor de 4e keer het 
WK voetbal.

Welk ander land won ook al 4 keer het WK en in 
welke jaren wonnen zij?

Stuur uw antwoord voor dinsdag (22 juli) 12.00 uur naar 
prijsvraag@mooilaarbeek.nl onder vermelding van “Sportshop 

Laarbeek”. Inleveren bij ons kantoor kan ook. 
Adres: Heuvelplein 3, Beek en Donk.

WIN EEN CADEAUBON T.W.V. €10,00!

Winnaar prijsvraag Sportshop Laarbeek: 
D. Nooyen

Antwoord vorige editie: 
Duitsland heeft het WK Voetbal gewonnen 

Cadeaubon kan tot 24 juli worden opgehaald bij Sportshop Laarbeek.

Prijsvraag

 Catering
-  Hét adres voor de complete catering bij u thuis of uw bedrijf. 
-  Dé specialist in de regio voor de lekkerste koude & warme buffetten. 

 Restaurant
-  Wij bieden u een 3-gangen keuzemenu aan met een keuze 
  uit de gehele menukaart zonder meerprijs voor € 22,95 p.p.
-  Voor 55+’ers bieden wij een seniorenmenu aan voor € 18,25 p.p.
-  Woensdagavond visavond € 15,95 p.p.
-  Aparte ruimte beschikbaar voor verjaardagen, jubilea, bruiloften, recepties. 

Partyservice 
De Reiger
Partyservice 
De Reiger

Zijtaart
Telefoon: 0413-343382

www.eethuisdereiger.nl 
info@eethuisdereiger.nl

Aparte ruimte beschikbaar voor verjaardagen, jubilea, bruiloften, recepties.

Vakantiemenu 
Schnitzel met saus naar keuze

Nagerecht: sorbet of dame blanche
€ 15,95 p.p. 

3-gangen keuzemenu € 22,95 p.p.
zonder meerprijs

Omroep Kontakt is 7 dagen per week 
24 uur per dag te beluisteren

 
Ook op teksttv, website en social media

vindt u steeds actuele berichtgeving.
 

Ook tijdens de vakantieperiode
 

De studio van Omroep Kontakt is tijdens de
vakantieperiode beperkt geopend.

Omroep Kontakt info@kontaktfm.nl
Otterweg 25 www.kontaktfm.nl
5741 BC Beek en Donk  0492-463624

vissen Henk Mastbroek pakt dagzege in 
strijd om Koningschap 

Beek en Donk - Na vier van de acht 
wedstrijden gevist te hebben begint 
de stand van zaken steeds duidelij-
kere vormen aan te nemen bij HSV 
Het Geduld. Henk Mastbroek was 
niet heel erg gelukkig met zijn gelo-
te visstek. Hij reageerde met:  “Daar 
wordt nooit veel gevangen.” Echter 
kwam hij na 3 uur vissen als grote 
winnaar uit de strijd na de telling en 
weging.

Alleen Geert Kremers moest hij voor 
laten wat het aantal vissen betreft. 
Henk pakte daar de tweede plaats. 
In het gewichtsklassement pakte hij 
de volle winst en nestelde zich weer 
in de top van het algemeen klas-
sement,  daar is het heel spannend 
aan het worden. Mari Vereijken gaat  
aan kop met  in zijn kielzog Geert 
Kremers en Henk Van De Vegt  als 
goede derde. De strijd is nog lang 
niet gestreden, de middenmoot zit 
op het vinkentouw en hopen op 
een mindere dag van de koplopers 
om zo weer het gat te dichten. Die 
verschillen zijn allemaal nog te over-
bruggen.

Bij de jeugd was het tot op het laat-
ste moment erg spannend. Koploper 
Dennis Gruyters  had met nog 10 
minuten te gaan helemaal niets 
gevangen. Zijn opponent Mark 
Wijgergangs, die op de tweede 
plaats staat in het algemeen klasse-
ment, had al een grote brasem in het 
netje liggen en rekende zich al rijk. 
Bij deze stand van zaken pakte hij  
de koppositie over van Dennis, ware 
het niet dat Dennis vlak voor tijd een 
baarsje uit het water wist te wippen 
en de grote glimlach was weer voor 
hem. Mark werd de dagwinnaar en 
kroop met nog twee punten verschil 
weer iets dichter bij Dennis. Teun 
Bosman had niet zijn dag en zag de 
twee concurrenten verder uitlopen, 

maar ook hier is nog niets beslist.
De uitslagen en standen kun-
nen worden bekeken op 
www.hsvhetgeduld.nl. 

De volgende wedstrijd is op zaterdag 
19 juli. De loting is om 13.30 uur en 
de wedstrijd begint om 14.00 uur.

Henk Mastbroek

Compleet, goed, betaalbaar 
onderhoud & reparatie alle merken 

personenauto’s, bedrijfsauto’s, 
kampeerauto’s tot 3500kg.

WWW.AUTOCENTER-VOSSENBERG.NL

De Duivenakker 7a, Aarle-Rixtel  0492-382722   
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Gratis parkeren!

NCB-Laan 52a

T 0413 82 09 90

P

Tot en met zondag  

24 augustus 2014  

de nieuwste films  

voor 12:00 u
: €5,50

*

DEZE ZOMER

VROEGE VOGELS

KORTING!

*ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag

Voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

WWW.INDUSTRYBIOSCOOP.NL OF BEL 0413 - 82 09 90

INDUSTRY Service Bioscoop Veghel NCB-Laan 52a
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handboogschieten

tennis

zwemmen

Programma / Uitslagen

De Eendracht 
op toernooi bij 
Houts Welvaren

Toernooi-overwinningen en 
ere-plaatsen T.V. ´t Slotje

Winteravondcompetitie tennis 

Aarle-Rixtel - Handboogschutterij 
de Eendracht behaalde afgelopen 
donderdag een redelijk resultaat op 
de doel van HBV Houts Welvaren. 
Op 10 juli nam de Eendracht met 
7 schutters deel aan dit toernooi in 
Mierlo-Hout.

De Eendracht gaf vooraf aan 1360 
punten te gaan schieten. Het werden 
er 1345, dus een negatief resultaat 
van -15 punten. Per schutter is dit 
-2.14. Aan het einde van het toer-
nooi zal blijken welke klassering dit 
heeft opgeleverd.

Resultaten schutters de Eendracht
1. Frank Schepers 222, 2. Walter 

Jansen 222, 3. Toon van Hoof 217, 4. 
Paul van Bakel 203, 5. Jo Maas 200, 
6. Arno Donkers 149, 7. Martien v/d 
Graef 132

Op zaterdag 19 juli wordt op de doel 
aan de Lijsterstraat de laatste wed-
strijd voor de vakantieperiode ver-
schoten. Dit is een onderlinge wed-
strijd waarbij gestreden zal worden 
om de Jo v/d Elsentrofee. De opzet is 
om zo dicht als mogelijk bij het eigen 
jaargemiddelde te schieten. Aanvang 
18.00 uur.

Beek en Donk - In de afgelopen we-
ken hebben verscheidene spelers van 
’t Slotje aansprekende resultaten be-
haald in de toernooien in de omgeving. 
Hieronder een opsomming van de toer-
nooien na de competitie met daarbij de 
ereplaatsen. 

Daarbij springen wel in het oog de 
eerste plaats in de hoogste categorie 
(3) van Monique Herwegen en Bowen 
Straatman bij respectievelijk het sterk be-
zette toernooi in Uden en bij Fellenoord. 
Ook deed Nils Herwegen meerdere ma-
len van zich spreken. Aanstaande vrij-
dag zal de eerste stand van de Masters 
Oost-Brabant gepubliceerd worden. Kijk 
eens op www.knltb.nl bij het kopje toer-
nooien onder het tabblad districtmasters 
& circuits hoe onze spelers ervoor staan.

Geldrop de Mast
DE 4 2e Joyce Mennen
DD 4 2e Britt en Joyce Mennen
DE 5 1e Britt Mennen

H.T.C. Son Flavours Open
DE 3 2e Monique Herwegen
HE 4 halve finale Nils Herwegen
GD 4 1e Stef Geven/Yvette Maes

BSU Uden
DE 3 1e Monique Herwegen
GD3 1e Monique en Nils Herwegen

Prinsejagt
GD hoogste categorie 2e Britt 
Mennen/Bennet van Duren

Mierlo T.V.
HE 4 1e Nils Herwegen

Lissevoort
HE 3 halve finale Bowen Straatman

E.S.T. Fellenoord
HE 3 1e Bowen Straatman
HD 3 1e Jorg Gussenhoven/Bowen 
          Straatman
HE 4 1e Nils Herwegen
GD 5 2e Britt Mennen/Stef Geven
DE 6 kwartfinale Myrne van Erp en 
        Roos Kruisbrink
HE 6 1e  Gideon van Esch
DE 7 1e Loes Vermeulen
HE 7 1e Bas de Bont 
DE 8 halve finale Iris van Leuken

Aarle-Rixtel/Beek en Donk/Gemert - 
Tennisvereniging De Hut uit Aarle-
Rixtel, ’t Slotje uit Beek en Donk en 
GLTV Gemert organiseren ieder jaar 
een onderlinge wintercompetitie. 
Ook dit jaar kan er weer ingeschre-
ven worden voor de wintercompeti-
tie 2014-2015.

Om in de winter te tennissen in 
competitieverband kan men in-
schrijven via www.toernooi.nl, of 
via de site van de organiserende 
verenigingen. Inschrijven kan voor 
damesdubbel, herendubbel, mix of 
enkel. Meedoen mag in meerdere 
onderdelen, zoveel als men zelf 
wil. De wedstrijden duren een uur 

en worden gespeeld op de accom-
modaties van de drie organiserende 
verenigingen.

De wintercompetitie is een mooie 
gelegenheid om gedurende de 
wintermaanden gezellig in compe-
titieverband te blijven tennissen. 
Meedoen mag een ieder die lid is 
van de KNLTB. Leden van de vol-
gende organiserende verenigingen 
kunnen gratis meedoen. Deze ver-
enigingen zijn: TV de Hut, TV  ’t 
Slotje en GLTV Gemert. Leden van 
andere tennisverenigingen kunnen 
voor €15,00 meedoen aan deze 
competitie. Twijfel niet en schrijf 
snel in!

bridgen

KBO Bridgeclub Lieshout
Uitslagen donderdag 10 juli 
1. Tonnie en Corry             60,42%
2. Jo en Leo                         57,29%  
3. Jan en Maria 
 Emmie en Josephien    52,08%                                                                                                                                           
5. Lambert en Wim 51,04%   
De volgende zitting is op donderdag 
28 augustus, aanvang 20.00 uur in het  
Dorpshuis Lieshout.

Bridgeclub ‘De Poort van Binderen’
Uitslag zitting woensdag 9 juli
A Lijn
1. Nettie en Arno 61,88%
2. Marie-José en Mieke 56,88%
3. Kori en Martien 55,00%

    Bets en Annie 55,00%
4. Joop en Marian 54,38%
Er wordt iedere week gebridged op 
dinsdagmiddag en woensdagavond 
in het Bavaria Brouwerij Café 
Lieshout. Kijk voor meer informatie op 
www.poortvanbinderen.nl. 

KBO Bridgeclub ’t Bedonkske 
Uitslagen  15 juli
1.Mien Rooijakers/Ine van Duijnhoven 
  59,17%
2.Lien Gruijters/Theo Thijssen  58,33%
3.Bernadette Looijen/Joke van Neerven 
 55,00% 
4.Riekie Vereijken/Piet van der Linden 
 54,58%
5.Pieta Vogels/Jan Duijmelink  54,58%
De volgende zitting is op dinsdag 22 juli, aanvang 
13.30 uur in De Waterpoort, Beek en Donk. 

Arian de Groot
Korenmijt 19 B
Beek en Donk

0492 - 36 80 39

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

Een hypotheek op maat

Voor uw huidige of nieuwe woning

(bij ons zonder afsluitprovisie)

Ook zo benieuwd welk

bedrag u kunt lenen?

Wacht dan niet langer,

maar neem contact met ons op 

voor een persoonlijk gesprek.

Doordat wij met 15 hypotheekverstrekkers

samenwerken, kunnen wij u een onafhankelijk,

vrijblijvend en deskundig hypotheekadvies geven.

UW ZORG, ONZE BORG

Kapelstraat 25C 5741 CB – Beek en Donk 
Tel:  0492-462783 Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

Nu grote zomerkortingen op alle
barbecues van 

Eva-Solo, Heat, Outdoorchef en Weber!!
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

Diploma’s tijdens WISH bij 
Zwemvereniging Beek en Donk

Beek en Donk - De zomerperiode 
staat voor de deur en dat betekent 
dat er volop gezwommen zal wor-
den. Een groot aantal vrijwilligers 
van Zwemvereniging Beek en Donk 
zetten zich elke donderdagavond met 
veel enthousiasme in om de leden van 
de vereniging op een leuke en spon-
tane manier wegwijs te maken in het 
water, met als doel om hun zwemdi-
ploma te halen. Van de 45 zwemmers 
behaalde maar liefst 44 leden het fel-
begeerde papiertje. 

Het afzwemmen voor de diploma’s 
kwam dit jaar voor een aantal kandi-
daten nogal ongelukkig uit. Het viel 
namelijk samen met WISH Outdoor. 
Toch hebben de leden zich hierdoor 
niet laten tegenhouden om hun vaar-
digheden te tonen. Op één na zijn alle 
leden geslaagd. Een groot compliment 
voor deze zwemmers, maar ook voor 
de trainers die elke donderdagavond 
onvermoeibaar en met veel enthou-
siasme deze kinderen en jongeren de 
juiste slagen aanleren. 

De volgende kandidaten zijn geslaagd: 
Zwemdiploma A: Lois vd Akker, Djeb 
van Diemen, Faya van Houten, Keylie 
vd Linden, Tycho Murray, Dyantha 
Paul, Dineke Penninx, Anne Verbakel,
Senne de Vries, Ienzella Wagner, 
Miquèl WErdens en Anouk Zwenger.
Zwemdiploma B: Nina vd Boogaard, 

Guus van Ham, Thomas Kamperman, 
Grad van Oorschot en Marius Penninx.
Zwemdiploma C: Jaremy Aarts, Roy 
Aarts, Niek van Bommel, Merel Op 
’t Eijnde, Noah vd Heuvel, Warsan 
Ismaïl Ahmed, Jolijn vd Kerkhof, Isa  
Kluijtmans, Precious Lynch en Floor 
van Rixtel.
Zwemvaardigheidsdiploma 1: Rion 
van Eerd, Sanne van Gelder, Lindsey 
Jansen, Nancy Jansen, Rilana Jurgens, 
Sasha vd Linden, Evelien Vaessen en 
Jasmijn Verhagen. 
Zwemvaardigheidsdiploma 2: Thijmen 
Broeders en de broers Swen en Timon 
van Steenbergen. 

Snorkelen 2: Liza Bliekendaal, Fleur 
Donkers, Jente Jansen, Danielle 
Jespers, Evelien vd Kerkhof en Katja 
van Lierop

Op donderdag 10 juli werd het zwem-
seizoen afgesloten met het traditionele 
ouder-kind zwemmen. Veel leden had-
den een ouder of vriendje of vriendin-
netje meegebracht en wisten zich uit-
stekend te vermaken.

Zwemvereniging Beek en Donk be-
dankt iedereen voor de inzet van het 
afgelopen seizoen en wenst iedereen 
een prettige, veilige vakantie. 

De behaalde diploma’s C van Zwemvereniging Beek en Donk 
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U kunt uw evenementen GRATIS aanmelden op www.mooilaarbeek.nl - Kijk voor meer informatie op www.mooilaarbeek.nl
Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooilaarbeek.nl

E V E N E M E N T E N

Donderdag 17 juli 
De grote poepshow - Hakim
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 19 juli 
Rommelmarkt
8.00 – 16.00 uur, Esdoorn, 
Beek en Donk

Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Dimitri van Toren
20.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Slash n’ Roses Tribute Band + 
Coverband 2sur5
21.30 uur, Café/Zaal de Tapperij, 
Beek en Donk

Zondag 20 juli 
WTC Beek en Donk, Bockenrijder
8.00 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

‘Zomer expositie’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje,  Beek 
en Donk

Maandag 21 juli 
Gratis bridgen bij ‘Over the Bridge’
19.15 uur, De Tapperij, Beek en Donk

De nieuwe kleren van de keizer
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Dinsdag 22 juli 
Wandelen met BasicFlow
9.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Woensdag 23 juli 
Zomerbridge voor iedereen
19.15 uur, De Tapperij, Beek en Donk

Terrasconcert ODE
10.00 uur, Pannenkoekenhuis Pluk

Donderdag 24 juli 
VOF De Kunst Trio
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 25 juli 
Crazy Thuis Wives
21.00 uur, Café Thuis, Beek en Donk

Zaterdag 26 juli 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Zondag 27 juli 
WTC Beek en Donk, vakantietocht
8.30 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

‘Zomer expositie’
13.00 uur, Gallery Berkendijkje, 
Beek en Donk

Maandag 28 juli 
De kleine zeemeermin
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Dinsdag 29 juli 
Wandelen met BasicFlow
9.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Donderdag 31 juli 
De nieuwe kleren van de keizer
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zaterdag 2 augustus 
Inloopmiddag Mijn Testamentadvies
13.00 uur, Havenweg 2, Aarle-Rixtel

Zondag 3 augustus 
WTC Beek en Donk, Vakantietocht
8.30 uur, Startplaats Heuvelplein, 
Beek en Donk

Maandag 4 augustus 
Fata Morgana
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Donderdag 7 augustus 
Bent - Pieter Tiddens
14.30 uur, Openluchttheater Mariahout

Zondag 10 augustus
WTC Beek en Donk, Vakantietocht
8.30 uur, Heuvelplein, Beek en Donk

Ook op uw evenement?
www.sound-light.nl

/RotaryGBL

/RotaryGBL

Fotograaf: Joost Duppen

Fotograaf: Marcel van de Kerkhof


